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til läsaren.

År 1791 om Våren började jag göra uprän-
ningen til denna belkrifning, fom nu lägget
for Allmänhetens ögon. Länge var jag vill¬
rådig, om jag (kulle fortfåtta et företag af
få granlaga befkaffenhet. Jag förutfåg, at
et Arbete af denna Natur ägde ftörre for¬
dringar, än dem min kunfkap var vuxen och
en trägen Präft-Syfla kunde ge tid at upfyl-
la r Men fal. Herr Profesfor J. H. Lidén, den¬
ne Ofôrgàtelige Man, fom med (käl kunde
räknas för Norrköpings Mecœnas och den ar-
betfamme ynglingens Far och Lärare, uplif-
vade min vacklande hog och afledde deri.
frän alia fcrupler och fvårigheter. På hans
muntrande föreftällning fattade jag med alf¬
var til pennan, utgaf en Profpeftus til bo¬
ken och gjorde en ödmjuk upmaning til Pub-
licum, at gynna mig med en talrik Praenu.
merations lifta. När nu denna icke fvarade;
emot önlkan, och hårtil kona Profesfor Li-
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Tit L ÅSAREN.

àem oförmodade död, tycktes alla fiöd och
fö hoppningar nåflan på en gång undanryc¬
kas mig. Utan både rådgifvare och pennin¬
gar blef icke utfigten den behagligafte. Den
fkulle fäkert för al tid varit mörk, om icke
flere af Norrköpings Refpective Invånare be-
hjertat mit trångmål och råckt mig et nö¬
digt biträde. Jag borde här framkalla deras
namn cch vid dem fika min vördnadsfulla

tackfamhet, äfvenfom u. nr ' de Herrar, hvil-
ka behagat rikta detta V . .c med fine uply.
ningarj man de begara ke detta Offer, då
de veta at mit hjerta a'tj , deraf bevarar et
gladt minne. Likv Icke förbigå,
at offenteligen fôrkRir? Rådman och Ridda¬
ren af Kongl, Vafa Orden, Herr Dan. W* 'è- ^
rin ffiin högtideliga agtning och ärkänfla. /L)et
har varit denne Värdige Medborgarens ädel¬
mod, nit och möda, fom fatt mig i fiånd, at
omfider upfylla mina förbindelfer, och icke
längre frefia Herrar Actie.Ågares tolamod.

Jag



T;il Låsaren..
F

Jag undrar icke på , om rnan någon gång
tänkt, at Norrköpings Minne aldrig fkuile få
fe dagsljufet. Sex års utdrägt tyckes hafva
varit en Ikålig anledning til denna tviflan.
Men den fom känner mine enikiite oden un-

der detta tidelopp, han är utan Supliqve fär¬
dig, at förlåta detta uppehåll. När man blir
et mål for Politiqvens aga, och b^rtvifes
från det ftälle, där $ian trott frg längre tid
fäflad, til en afîârçfei och djup Skogsbyggd,
^ ej underligit o^t3 aiLjetsluften aftynar och
tilgängirne för en Ajijftors behof, verkfamhet
och drift ftängas^ Emedlertid är pröfvotiden
nu ändad, och jag . ej något nytt til-
lkott-;Och arfvodre', ,e^u*'.i nyfsnämnde hän¬
de y genom oafbrutne refor, brefväxlingar
m. m. gjort min lilla vinft aldeles om Litet.

Jag har redan årkånt, at detta Arbete
bort författas af en /kickeligare hand och
gör mig fåledes icke anfpråk på minfla för-
tjenft, eller väntar mig för hård' medfart
af den uplyfte Recenfenten. Han uptåc-

ker



til låsaren.

ker [hår"'mer ån anr>~-ftådes en ojåmn flil
och flerfaldige briller. Hade tilfållet for mig
varit lämpeligare, torde desfe blifvit mindre
och boken fuNliändigare, Må denna nu blott
aafes fom et förfök, at ur forntidens mörka
gömmor framdraga och frän glömfkans våld
bsvara den Stads fornåmlia märkvärdighe¬
ter, fom altid i Svenlka Hiftorien och biand
Samtida folk tilvunnit fig et hedrande rum.
En lyckligare penna må bringa i ordning-yoch
fullbordan, hvad min icke medhunnit} och
Läfaren förgäte aldrig, at mera räkna på up,
fatet ån förmågan hos Författaren.

Adel of d. 31 Maji 1/98.
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Stormâgtigfte Allernâdigfie
KONUNG!

Detta arbete, fom under en
trågen fylla och flere mifsöderi
fett både fm början och flut9
vågar jag Eders Kongl. Maj:t al*
lerunderdånigft tillägna.

En Konung af uplysning och
ådelt hjerta anfer med nådigt vål-
behag åfVen den ringafte Under^
fåtens bemödande at vara nyttig.



Desfe egenlkaper, fom 11 nä¬
ra grånfa. intil fjeltva Gudomlig¬
heten, och dem fmickret lika få
litet förmår tillägga något anfe-
ende, fom tadlet fläcka defs lan-
na värde, hafva ifrån den fpå-
dare åldern varit Eder Kongl.
Maj:ts lott. De innehålla en lyc-
kelig båtnad för Svenfka Littera¬
turen och den gladafte utfigt lör
mig, fom altid fkal räkna för
ftörfta ära och belöning, at med
underdånigfte vördnad och nit
framhärda

Stormågtigfte Allernådigfce
Konung!

Eders Kongl. Majrts
'

• -A

iV

Allerunderdlnigfte och tropligtigfte
underfåte,

Hans Olof Stjndsuus.



Prenumeranternas Cara&er
och Namn.

Exempl.
A■T* charivs, Laur. Handlande i

Alm, C. Guft. Grofshandlare - - . II
yi/m, Joh. Dan. Skepps-Clarerare , . IÇ
Asplund , Anders, Handelsman 10
'Bçomander, J. P. Grofshandlare ■ - I
Burénjlam, Olof, Brukspatron I
Boman, C. Pr. Bryggare ... 2.
Bcrgftrom, Jch. Handlande 2
BjSrkblad, Jonas, Ståmpelmåftare I
Bergiifs, Botvid, Krono-Befaliningsman . I
Boälinsr, Magnus, Jågmållare I
Björkman, J. Coopvardie Capitain . - t
Burén, Carl Daniel, Bruks-Patron - - 2
Båth , Guftaf, Sjö- Capitaine ... i
Bergengren, Krono-Befallningsman . . I

Joh. Tullförvaltare ... I
Burén, Pet. Carl, Bruks - Patron I
Broms, Maria Chrillina, Fru - - . I
Byttner, Chriftopher, Fabriqveur - - £
Bodeman, Eric, Tull-Infpedor - - ÏT
Braad, Asfesforfka .... £
Billjien, And. Klåckgjutare £
Becker, Joh. Ad. Stads-Not. och Rådm, . I
Block, C. F. von Kammarherre m. ni. • I
Brunback, J. Politie Borgmåftar«_ - - I£
Brandt, Chriftopher, Håradshöfding £
Brunnjledt, J. F. Hof-Råtts-Comm. och Rådman I
BrändJlrSm, Kyrkoherde ... £
Boklund

, Joh, Handlande £
Clafooi, Joh. Håradshöfdinge £
Cherling, l ärs And. Stads-Mathematicus - £
Cather,, Poft-Infpe&or 1
Corvin, ]ch. Hiadr. Handlande 1J

V Carl-
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Prenumeranter.

Exempïi
Carljon, And. Fabriqveur -

Cajlorin, Pet. Jun. Brukspatron ...
Qollin, Geofg Job. Krigs-Commisfarie i Finland
Dahlfirêm," Joh. Hofpitals-Syflomaii - ;
Didrhig, Bagare.
Dufe,' Eric Leonbärd, Patr. Ecclef,
Drake,y Leonhard, Major Ridd. af Sv. Ord.
Dahlgren, Carl Thçod., Secret, i Pettersbug i
Dahlgren, Carolina Therelia^ Madoflioif. ibid.
Dahlgren, Carl Fred. Sergeant vid Ryfka Kejfer-

liga Jägare Corpfen
De Marè, Carl Ludvig, Lieutenant
Dahlin, Commisfarie - - .

Duwell, Pet. Fred. Brukspat. och K. Waf. Ridd.
Dahlin, And. Gabr. Proft och Kyrkoh.
DcGcer, Baron och Ôf .er-Kammarherre m. m.
Dedring, Adam, Sjô-Cap'itaine -
Diedrichfoii, Sadelmakaremäftaröj i
Dtedrichfon, Grofshandlarc i
D'ailly, F. P. Grofsnandiare ...

Ekejvijl, Hans Pet. Gymnafift ...
Ekerefli, Saffiuél, Protl och Kyrkoh» .

Ekhoff, Hans, Brukspatron - - » I
EberjTein &'Co.mp. - ... 321
Eberftcin, Daniel, Grofshandlare. . r J
Elgjlrand, Job. Bryggare ...
Egge'i J. D. Handelsman lo
Evensfon, Carl d:ö - - « - IO
Edelcrantz, Canzlie-Råd ...

t alk, j. Lieutenant ...
Fabricius, Chr. Ehrf. Rådman
Friefendorff., Riksrådinna
Freyt.ig, född Gylléncreuts, Majorika'
Falkman, Adam Fr Borgmåft.
Falkenholm, joriai, Brygg, och Kåmnåf



Pre numera n ter.

Exempl.
Fosfclius, Friedr. Infpector I
Eredholm, Notarie . .... I
(jronberger, Änder*, Proft och Kyrkoh, - I
Gyllenjkold, joh. Capitaine i
Gyllenhaal, Hans Reinh. Cornet . - I
Gildeberg, Jacob, Handelsnraa - - il
Gyllih, Q. Handelsman ? - - I
Grill, UJr- Lovifa, Direftemfka • - I
Graver , Ôfverjâgni ritare - r I
Gedr.er, Fred. §venlk Paft. i' Revel . 2
Granbeck, P. Hlradshôfding - . I
Gyllenjlferna, Gxef;ve och Riksråd . I
GjSrvell, C. Ghrift. Kcngl. Biblioth. och Asfesfor I
Çrangrcnj Joh. Pet. t • • » I
Hammarqvife, Gultaf, v. Paflor . . I
Häger, And. Byggmåttare - • . I
Hcllman,• P.hilof. Mag. Coll. Sch. r . t
Hcihl, Enkefru Fabriqveurfka - - I
Häggroth, Nie. Philof. Mîr S. Theol. Cand. et

Philof. Theoret. ac Praft. Adj. Ordinariu* I
Hansfen, J. J. Handlande * - . t
Hoffrntijler; Jochim, v, Håradsh. Rådman . I
Hellebergy G- Grofihandlare - I
Hagenberg, 01of,.Bruks-Infpeftor - . JE
Hagenberg, Jonas, Bmks-Infp. . . I
Hedin, Abraham, Synålsmåftare . . I
Hallman , Ad. Handelsman j
Hnltman, Joh. Bryggare ■ » - I
Herau, Ifaac, Bokhållare ... I
Hultman, Lars, Sjô-Capitaïne - . I
Hertzman, And. Kronobefallningsnsan - I
Hägerjlrand, Hans, Hattmakare I
Hedlund, Axel, Guldlmed • . - I
Hauff, - I
Halmberg, Joh, Chriftpph. Bokhandlare . S

)( a Hel.



Prenumeranter.
Exem

JîellerJledt, M. P., Grofshandlare
Hesfe, joh. F., Handelsman ...

JcncÅe, Friedr. Bruks-Patron
Lnfnlin, Stephan, Bifkop
Jud'rfirêm, Joh. Kopparfiagare
Jgg -Sm, A. F. Commerce-Råd m. m.

Lggcjlråm, Adolph, Lieutenant
Lfleben , And. Guldfmed -, »

Jvringius, And. Lasman ...

Ingmrsfon, Pet. iSjô-Capitain

}\a".ing, Pehr Adolph, Grefve och Major .

Krtiftnfîjcrna$ von Fred., Auditeur -

Kemphen , von Secreter
KvMman, Johan , Handelsman
Kicrman, Lars, Tullförvaltare

Lmgerfelt, Ifrael, Baron och Ofverfte Lieutn.
Lidberg, Hans Jac., Sacr. Min. Adj.
Lejman, And., Bruks-Infpe£tor
Lund, Caiimir, lnfpeftor ...

Ljungberg, Axel, Mäklare
Liljunder , Brita Chriftina , Enkefru
Lindgren, Salomon, M:r Kyrkoherde
Lindgren, Lars Eric, M:r Coll. Scholse
Lindgren, Petrus, Candidat
Lindfiedt, Rådman. -

Lindorff, Secreter ...

Leyonjiolpe, Jonas Sam., Håradshåfd.
Lindjirom, M. Bokhållare
Lörich , Frantz Joh., Rådman
Lundberg, Sven, Handlande
Ljungqvijt, A. F., Poft-Infpe&or
LSfmati, Jacob, Bruks-Patron -

Lundborg, And. Klådmåftare
Lfildrorfs, Knappmakare - • I

Litdbeck, H. Joh. Lorentz
L.j'tV.r.



Pre rfuttn e r a n t e r.

ExempL
Ljungblad, Bagare - I
Lönngren, C. Guft. Handelsman - I
Ljungberg, Guft. Krono-Befallr.ingsman - i
LindjlrSm, Nils, Infpeftor - I
Lindahl, Niclas, Handlande - « ï ï
Lagerfelt, Baron ®ch Kammarherre - I
LSmell, Fabriqueur 3
Lundmark, Carl, Råd-och Handelsman - lo
Lundgren, Eric, Handelsman - 5-

tb'î-orell, Joh. Carl, Kongl. Hofpr. och Proft - I
Mante, Carl Magn., Borgmäftare - I
Moberg, Jons N., Handlande - . I
Malmgren, Joh. P., Handlande - - lo
Mofelius, Lars, Handlande - - II
Moberg, Jeremia, Handlande - - II

Nordengren, Eric, Apothekare - I
Norrbom, J., S5mfkraak»re Ålderman - I
Nyjlrand, Loreats, Kopparllagare - - j
Nyren, Pehr, Fahrïqveur - I
Nyjlröm, Nils, Apothekare - » I
Norenius, Joh. , Handelsbokhållare . I

Odcncrantz, M. Kammarherre m. m. I

Prytz, Olof. Handlande - I

Palmgren, Magnus, Poft-Infpe£tor - t

Philippi, Chrift. Sam., Reg. Fåltik. - j
Petrèe, J., Lieutenant j

Phciff, Fredr., Balon och Ridd, af K. Sv, Ord, I
Pauljon, Nils, Handlande - - I

Pamp, .Secret. - j
Pihl, Pehr, Colleäeur " - • I

Palm, Carl, Handelsman och Rådman - j

Rönbeck, Carl, Comminifter i Lund « t
Puaf, Leonh. Lagman - » I
Rtrijlröm, Nils, Tradteur I

)( 3 Ren'



Prenumeranter.

Exempl.
Renjlröm, Joli., Bokhållare j
Renjlröm, Bengt, Bagar» i
Regnjlrand, Krono-Infpedlor - I
Resbeck, Packhus-Infpettor , - I
Rudelius, Nils, Kyrkoherde - - I
Rulcnier, Nils M. Asfesfor - .1
Régner, A, Fr. Poft-Infpedfor - I
Rodin, M. Fabriqveurika - - I
Rydorjf, Pehr, Mantals-Commisfarie - I
Rinman, Öiof, Bruks-lnfpecter » I
Rodên, Lars, Notarie . » I
Rifett, Nils', Våg-Infpeclor - i
Risberg, Apothekare » » I
Raam, Ad. Fried.", Boktryckare , 10

Sïfùj, Martin, Rådman och Fabriqveur - |I
{jchioderheim, Elis, Stats - Secret. Cotnmendeur

af Kongl. Nordft. Orden , famt en af de
18 i Svenfka Acadeniien , I

Scl.enbom, Harald, Asfesfor . - II
Schenbom, Lovife, Mademoifelle . » I
iSundelius, Carl Eric, Comrninifter » I
Sundelius, Samuel, Krono-Lånsman - I
Sundelius, I.ars, Fendrik - . I
Sundelius, Jonas Fredrik, Sacr. Min. Adj, I
Sundelius " Ulr. Ca'thr, Mademoifelle - I
Strokirk, Jac.", Lagman - - I
Svanhals, Alfrid, Fendric - I
Sundberg, Jonas, Poftföryalt, Bruks-Infp. I
Sasfe, Asfesfor »? I
Santesfon, Fredr. » » I
Santefon, Njls Bernh., Brukspatron - I
Streling, Johan, Hâradsbôfd, - I
Ström, Sven, Bruks-Patron » I
Ström, Nils, Advocat Fifkal - I
Stenbock, Fredrika, Grefvinna . I
Schultzc? 01«f3 Dyedfeur » » rSchot'



Prenumeranter.

Exempî»
Schotie, Jacob, Grojshandlare- = 2
Svartz, Daniel, Fabriqueur - ja
Scherling, Lo rep I s, Râdmi oeh Kåmn. PraefeS I
Sundberg, F. G. Färgare - I
Södertörn*, Hans, Hattmakare - I
Scherman, Stads-Bokhàllaré - I
Ström, Olof, Âlc'ermari - - I
Schlyter, Pär, Bokhållare i . I
SjöJiröm, Vet,, Bokhållare - t
Sttömvall, Olof, Fabriqueur . I

• Schréderheim, Göran, Lagman - I
Schcnbom, Grofshandiare I
Sylvander, - I
Scharp, Dire&eut1 - a I
Sehlberg, Carl jâcob, Grofshandiare - I
Strokirck, Eli Brukspatron . I
Schotte, Svebj Grofshandlaré ^ IO
Swartz, Petter Jacob, Fabriqveur - IO
Swartz, Carl Gotleb, Köngl. Secreter - IO
Stenholm, Anders., Handelsman - ?
Sandberg, joh-.j Rådman - IO
Särbon, Siamuei, Handelsman - IO
Sauf, Joh. Aiiguft, Handelsman och Fabri lo
Sädf, Martin, Fabriqveur - IO

-I heologifka Sållfkåpet î Norrköping ■" I
Tham, Pehr, Kongl. Hofpr. - I
Tenggrcn, Pehr, Köngl. Hofpr. Proft och K}'rkohs I
Thefsmar , Mich., Llandlande - i
Töruqvijl, Joh., Vågmäflars - 2
Tengbom, Infpedtor - 1
Tifell, född PheifF, Brukspatronesfa . I
Thorsfatldtr, Plhr And:fon, Hand, Bokh» f
Tiburtius, Casfel, Rådman « I
Ternell, Garfväre och Taleman « I
Timandcr, L,, Rådmaa a I

mu



Prenumeranter.

Exempl.

Ullgren, Daniel, Kongl. HoFpred. och v, Paft, i
Uhrjlrom, Laur., Handlande - I
Ulffparre, Grefvinna och Priorinna - I
Uggla, C. H., Kammarherre - I
Utter, Bokhandlare i
wMy Lars, Bokbindare - I
Walter, Eric, Tbeol. Doft. Dom-Prefl. Led.

af K. N. Ord. - . I
Wenntrberg, Svante, Kyrkoherde - I
Wejlercrar.tz, Petr. Sacr., Min. Adj. - I
Wingren, L., Commisfarie - I
W^Jlerberg, Eiic, Brukspatron - I
Wiljkmcm, v. Capit. och Ridd. af Sv. Ord. I
Wesjen, Job., Handland- - I
Wejlring, Joh. Påhr, Kongl. Lif-Med - I
Weyerin, Dan., Rådman och Ridd. af K.W. O. zo
IVennerqviJt, Grofshandlare - I
JValldorjf, Joh. Abrah., Capt. - I
Welterberg, Hans jac-, Secreterare - I
Widegrcn i Carl Fred., Köpman - I
Wejdling, Rådman I
ZerJ, Daniel, Mäsfingsflagare - I
A-lervall, Joh. Färgare - - I
e

Orltng, Bokhållare I
Ôftcrbom, Abrah., Färgare - I
ÖJlerlind, Lars, Hand. Bokhållare - I
OlUr, Carl Olof, Kammarlkrifvare - I

Skalle någon mot förmodan vara uteglömd, tor-
je det guiiftigt urfåckta»,

Sub.



Subfcribenternes Caracier och Namn.
Exempl.

Å ulin , Seeretsr . - r
Ahlberg, Georg, Stads-Secreter - I
AJklingi P- J- Påft-Infpedtor . i
Adelin, And. Rådman . „ Ï
Appelberg, Nil, Proft i
Arofenitts, Joh Handlande « 30
Alm, Joh. Dan. Skeps-C'Iarerare . 4
Abelin, Peter, Hattmak. Gef, , I

Björkman, Hand-Bokhållare » I
Billberg, Hofråtts-Afcultant « j
Brandt i Handels-Bokhållare ■» 1
Bohman, S. J. W. Håradsböfding - I
Brandeluts, Pet. Handlande » I
BergJlen , C. Leftor . 1
Brandjlröm, Conft. Prov. Med. «■ 1
Betisman, Chriftoph. Notarius . I
Boij, A. F. Major. . » I
Brinkman, And. Snickare-Ålderman - I
Bergman, j. Hofflagare ■ I
Berlin, Lars, Sjö Captert . I
Brojlrém, Peter, Cantor . I
Björk, Guft. Sjö-Capten » I
Broberg, Jan Pet, Handl. ■■ I
Betfchlcr, }. H. Sadelmakare » I
Birdumpell, G. A- Håradshöfd» . 'i
Björling, Lars, Apologift . I
Bergman, Carl, Provifor i Berli» • I
Boberg, Eric, Fabriqveur « Ï
CoZL'n, À. ïi. Student - t
Cnattingiiis, Eric, Kr. Befallningsill- - S
Carlfiröm , Joh. Ul. Studiofus * I
Carlfiröm, C. Magtt. Studiofus « £
Carlftröm, S. P. Studiofus. « I
Carlfiröm, J. F. Studiofus - I

X X Carl-



S u b$c r i b e n t e'r.1

Exempl.
Carljlrom, A. G. Studiofus » i

Cambpell, David, Lieutenant - i

Cumclin, F. P. Graveur * I

"Dahljlrom, I. B. W. Stads « Secret. - t
Dahlgren, F. A. Asfesfor * I
Decreaux, Directôr - I

Dahlberg, Adolf - I

Dahlbeck, C. Fr., Skråddaré-Åldermati I

Davidsfon, Jacob, Handlande * 2

^.Ifvendal, Pår, Magifter - i

Ennes, Fr., Lands - Secreterarè - I

Ekmark, And., Proft. - i

Ehrenheim, P. A., von Capten a i

Ekberg, Sven, Cardtiansmakare - i

Edlund, Carl Magnus, Mufîcus * I

Edman, Adolf, Ingénieur - i

Egge, i71rzc Ö Anders, Handl. - 4
Foj^îer, Kållarmåftare . . £
Fagenjlrom, Niclas, Handlande - I

Fogeljlrand, Joh., Kyrkoherde » 1
Ealkeriholni, Abr., Bryggare - j
Erijk, Joh., Målare a » 1

Grote, Johan, Skrifväré * * 2
Grill, Jacob - - - 1
Grewillius, Dan., Proft - I

Gezelius, Eric, Borgmåftaré . 1

Haj/eirötÄ, Idath., Magifter - 2
Hoffman, Secreter I
Hådén, J.j v. Comminifter . I
Helin, Joh., Proft I
Hagelin, Måns, Ofv. Jåg Miftare - 10
Hagelin, S. F., Secreter - I
Hammarqvijl, Guft., v, Paftor . I

Handt-

tf 1 iti wntan



Subfcribenter.

Exempl.Handtverks-Societeten i Norrköping - 12
Håhl, Anders " - 2
Hultner, Olof . . g
Helljlrom, Carl, Cantor » - g
Holmflcdt, S., Cornet . » 2
Hallman, Sven, Bokhållare , j

Hallman, Magnus, Secreter . I
Hertzman, Pehr, Collega Scholse , g
Holmbergcr, Petrus, Re&or Scholae • I
Holmjlrom, Joh., Håradsböfding . g

Juringins, Samuel, Proft « g
Indebetou, Samuel g
Junbeck, B. Th., Advocat. Fifcal - g

Juring, Pår, Häradshöfding - g
jfanfon, Carl, Kamrerare g

Kockum, Pål, Student - • g
Kothen von,' M. A., Lieutenant . g
Kellman, J., Dodtor, Profesfor & Proft - I
Kemcll, Pår D., Proft • , g
Klinga J°k-, Proft - g
Kåhler, Jac. Ifr., Th. Doäor & Proft » g
Kellenberg, Samuel, Comminifter « g
Klein, Lars Persfon , Secreter • I

Key, Carl Fredr., Lieutenant . g

Krafft, Joh., Proft • » g

Lake, H., Landt-Råntmåftare - I
Liljenjlolpe, J. M. - - I
Lidholm, Olof, Kyrkoherde ■ I
Loenbom, Joh., Kyrkoherde - I
Linnerqvijl, J., Paftor I
Lutteman, Joh., Kyrkoherde . t
Lundgren, Eric Hansfon, Handland» . I
Lundmark, Carl, Rådman I
Lagergren • I

X X 2 Lund•



Subf cribsnter.
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Förra Delen.

Om Staden i Allmenhet.

Cap I.

Stadens Ålder och Namn.

Norrköpings Ålder år onekeligen infvepti et tjockt mörker. At uppfôka dels
Grundläggnings år vore en löjlig möda, fe-
dan Stadens förnåmfta Handlingar i flere
eldsvådor gått förlorade. Gisfningar öfver-
tyga ioke. De fåtta blott Låfareni en dags
onådig förlågenhet om det vårkliga ock fan-
na. Nog derföre, at endaft ga få långt til-.
baka med denna Stadens ålder, fom bevi-
feno kunna medgifva.

Åtfkillige hafva vål Lkrifvit om Norrkö¬
ping. Men, kanfke, om det ej år ohöfligt
at låga, mindre fullftåndigt. Aldeles icke
Syflematifkt.

Låfaren torde Hå i förvåg tillåta mig at
beftyrka det genom en och annan anmärk¬
ning öfver de Författare, fom ånnu af A1I-
menheten tros vara mäft pålitlige.

Då C. G. jBroocman i fin Hifloria öfver
denna Staden a) vil ieda defs ålder ifrån
Wikingä och Ledingstidcn, tyckes han tro
det vara et och famma: At fara i Leding
och vara en Wiking. Men det år et mifs-
tag. Det förra var lofligt, enligt Uplands-

A ,Weff-
d) Beflående af ?2 Pag<
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Wefîmanne - och Helfinge Lagen. Den för»
fia Leding företogs år 1207 mot Carelen b).
En fâdan utfärd gjordes blott pâ Konungens
eller Jarlens befallning af menigheten mot
något annat Rike. Stundom ock för at fly¬
ta Sjôrôfvate, fom då kallades Wikingar.
Exetnpel derpå har man af Konung Eric
Egoth, Hertig til Olar d, fom enligt Knyt-
lingaSagan 200 år förut, kort efter fin Krö¬
ning tucktade Jomfvikingarne c).

At

ê) I en CrÄnika, utgifwen aF Domproften Celfius,
låfer manA:o 12^7 Kit Exercitus Sveciie ad
CareloS.

c) Följande Skaldeqvvåde ôfWer detfà Ledingatogj
författadt af Inge Stenkilfons Hoflkald Marcus
Skåggcfon, och anfört af Broocman om Norrkö*
Jpings ålder och öden , har man hår för nöje ocb
upplysning welät anföra.

Sången år dennaî
FîAVsïrvm. LvKti. Fölra. Tkeister.

Foidar. Sidu. Bkimi. Knida.
Adr. Vist. Bad. Oddum. Laisa»

UrGA. STRAUND. OK.' Svairî. Kaundd»
KIIFUM. Keyröi. HERSA. Reieir.

Harda. NYtrumm. Land. Ed» Ytra.
Humir» Lauk. Vid. Hergang. Olman.
Haudr. Cydana. Skiaidborg. Raudri.

Öfverfåttningen.
Folkets,glädje; oväns tucktan
Uppå On injagar frucktan,

-JätJr':*-
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A t fara i îVikingafârd hôlts fåledes af al¬
la regelbundne Stater ôfver hela Norden för
ftraffbart. Men icke at refa i Leding. Ko-

A 2 nun-

Som af Hafsgny ej förlkråcks.
När på Land han Håren ledet
Folket modigt fig bereder
Följa dit fom honom tacks.

Han fom Herfar rått ej fparar;
Men en rättvis fak förfvarar
Knapt med blottan Stranden nar,
Förr än ftriden häftigt brinner
Och pä gröna fälten rinner
Bloden utur ovåns får.

På en gammal Kampffen, til formen myc¬
ket tjock, har man ock funnit några runor,
efter Grœkerftes ålfla ikriffätt fixïçoCpîJop,
ôfver Thotiis, af någre orått kallad Thoril ,
Ledingsfårder. De åro med öfverfättning
desfa.

Kryntar. Ur. KrontAri. Lanti.
I. Tanmarku. Thotils. Jarmun.

Munat. Raidh. Vidkur. Radha. Rukstarkr»
Thrudhar. Thaukr. I. Taimsi. Huki.

vlsidhat. MaISTAR. TaIDHXR. tuLGA.
I. Fuikia. Lirr. Hins. Fulkdhu. Flaistr.

Stain. Thisi. Var. Satr. Åiftir. Sim.,
;Udha. Sun. Fuitar. 1. Inhois.
Lidhi. Sati. At. U. Tausinx.

Ofverfåttningen.
Från Kronoland en krönter Hjelte
Ï Dannaark for at fpånna balte
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MirtgafÖner och andra Förnånia Ynglingar re-fte val ftundom i Wikingafårdér. Men ha¬
de de för affickt ar hårja fienteligà lånder,
at förfölja Rånimån. få kunde de vid en

lycklig återkomil af fine ftridslyftnè Lands-
mån Vånta beröm och högackfning. Solklar
år då den Ikilnad Vi firtha mellan Wikinga-och Ledingsfdrder. Låfaren förlåte gunftigtdettà affprånget.

Omöjligt kan man med /kål råkna Norr¬
köpings fôrftà Innevånare bland desfé anför¬
de röivate. Åldrä ttiinft bör derås hårkoroft
ledas från den Dan/kå Vikingen Knapp,hvilken blott en kört tid innehade Fåftet
Knåppingsborgj då beläget på bårgshögden

vid
Med den fotri Vifat öfvermod.
Häri, föfti från Hjeltår urfprurig ledet $Mot upprors Öjesfar ftg berederÅt tömma deras argå blod.

taft ryggftark Råftsman ifrigt rafaf
JLikväl ej Thotils telning fafar. :
jDefs tjviftaf gifvä banéfår;
Til helfvité hans ovan drager
Och i!efe dödaf med fig tagenÎ denna hög hän råfa får-.

At honbfii hvilkért mötftånd gjöfdéÏ3efs ïâlka hår vift te fä borde
En griftVård uppå dentla Ô.Åt Sibe Udfort fättes Stenen:
î gfafven hviîâ ftiurkna benen |Men minnet hans /kall aldrig dö»
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vid öftra ändan af Gamla Bro. De Svenlke
hafva altid varit flridbare och frucktade af
fine fiender. Knapp måfte ock årfara detta,
då han blef förjagad ur fina förlkansnmgar
af OrtenS Inbyggare, tom hade lägrat fig
på andra fidan om drömmen, uppå den la
kallade Borgare högen d).

Icke heller tyckes Norrköping vara farde-
les tjenHgt- til et Wikingaböle. Defs inlopp
år för mycket fjefvårligt genom en träng
Skärgård. " Låttare faller det ofs trovärdigt:
At des fe orolige Galler haft fina tilhäll när¬
mare Hafsdranden, för at undvika fina för*
följares infpårringar.

En annan Författare, N. R. Broocman, år
äter af den tankan, at der Staden nu år be¬
lägen fordom varit en för orren gemenfam
Ledingshammnr, eller Hamn för Ôftgqthar-
nes Fårtyg, hvilka brakades mot \yikingar.
Detta päitående beflyrkes genom en gammal
Ägoförteckning på Alkaby Klofters Ågendo-
mar i Norrköping, hvarçft uttryckeligen nam¬
nes dels rättighet til en Åtting i Leghongs-
hambre, m. m. c). Men at härifrån vilja
finna Stadeps förda ålder, blifver ock blott
en ofäker gifsning.

A3 Da-

d) I nprdvåfl om denna Fällningen belägen^
e) Denna ågpfch teckning ganflca fvår både at ISf*

och begripa, år, efter Liczenii uppgift följande :
,,Thetta sera Kiollarfans seghor i Norrkopinge,
„Foyft i Prseftgjaeidhe thri çttonga. Item en bol.
?,raa fom heter praellhoiman. Item et Fiflcehwafp
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Daniel Jon. Kyllander, i fin Oration om
Ôftergôthland, hållen i Upfala 163 r, utlåter
lig om Norrköping på et fått, fom fkulle

defs

„fom heter PrseRgars warp, thet ser Kloftarfens
„en - - - Item i Konungx warpeno seger Klofta-
„ret thrithiongen. Item ena tompt fom heter
5,Prseftgarii tompt oc ligger hardth wid gardhen
3,wefthan til. Item ena tompt wid Kirkugardth
„fom LaFrens Kiåckare hafwer faat. Item ena
3,hwarfwo fom heter Kroks bwirfwa, fom Guth-

. ,,björn hafwar faat. Itern en aaker millan Kir-
„konna ak ar ok hetholfs fom ok hafwar Guth.
„björn faat. Item en akar fur.nan diket hwel.
3,ken fom ligger millan Kirkonne akra fom ok
3,bafwar Guthbjôrn faat. Item y Aloofa gjtrd.
,, he twa attonga. Item ena tompt widh giides*
,,tomptena fom Swsertflîparen bafwar lekht. I-
3,tem ena tompt fom Martew Hakonafon hafwar
3,lekht ok hon liggser jåmpt af Guthbjörna gardt.
„he. - - - Item ena tompt fom Jönis halthe bot-
„he på - ..... bon liggser - - . . bak för ftu-
,,fune. Item ena tompt a holme nseft the wse*
„ftarfta - - - ok fjunda dehlen y Telnomon ok
3,öfninge - - - Item en Qwsernaftath fom heter - - -

,,balfwa telpo fom hörer till halfwo hu - . - Item
3,Ebbe Möllare hafwar ena tompt fom ....

3,öre ... Item ena tompt fom Inge uppa hefte
„ieght for öre. Item ena tompt fom An-
3,dris Konungx MOllare hafwar leth. Item ena
„tompt Notharaa foui Raghwarder - • . bafwar
3,lekt för twag öra. Item Sand .... gjårthe
„en half attpng. Item thrithiongen y Konungx-
3,fifkarinno , fwa fom ser Konungx lanin. Waeth-
jjlingewarpet ok laxakarit. Item Lcghonxhambre
„halfwanann»n attojig, Item ena tompt bak wid
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clefs ålder knapt kunna gä til Sextonde år¬
hundradets början. Han tror ock at han än¬
nu fednare blott varit en liten Köping f).

Edvard joh. Holm, fjelf Norrköpings bo,
fager arven i fin Oration om Norrköping,
hållen i Upfala 1635, at denna Staden för
{O ar tilbaka ifrån den tiden allenaft varit
en liten Qvarnby g). Holm är förmodeli»
gen ers piagiarius utaf Kylander, fam tvif-
veisutan grundat fina oricktiga anmärknin¬
gar pa lofa beråtteifer.

Kyrkoherden P. W. Litzenius, i fin Di-
fputat.on De Norrcopia, hallen i Upfala
1742, äger icke et enda documenteradt be¬
vis at Norrköping för 1384 blifvit nämd.
Och likvii kan man med fkäl påflå, at han
194 àr tiii'ôrene icke varit okänd i fjefva det
afi ig (na Rom. Det befty rkes af Påven Lucii
d. i os Buiia, fom ftadfåfter Aikaby Klotters
befit lingar och egendomar den tiden i Norr-
k p'r.g, Daterad ar ildf. Eric Carlfon
Riddare frän Söderköping, forfåkrar i et ori¬
ginal Bref, utgifvit 13 74) fom ännu finnes

A 4 • för-
,,Mattis Kiauffons gardh holka tompt Nikils An-
,,dirson fathe Kioctrona tiil panth for VI Swcnfca
,,mark, ok fkyiiar y hwart aar XIII penninga.

f) Norrcopia ante aliqvot anr.orum Spaciapro Pago
viliflimo eft habita.

g) De Ciyitatis Fundatore et Auctore, cum ante qvin-
qvaginta annos non erat (Norrcopia) nifi pagus
Moiinarius; ... nobisqvicqvam Ccrti conftare
non poteft &,
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fôrvaradt, at han både fett och Idjl denna
Påveliga Bulla h).

Norrköpings Ströms ftadnande r2gr, fomi trovärdige Handlingar finnes antecknadt,bevifar desfutcm ac Staden Exifterat långt
for

Ä) Afikriften af denna Bulla år följande; „Alla
,,Mån thetta Breeff höra oc fee helfar Eric Karlis-
„fon Riddare i «Swerike ewårdheiika med Gudhi.
3,Ksennis jak medh tefto breffwe at jak haffwer
„badhe hört oc feet Pafwens Bullan om Aika-
„byklofters gotz och therra Frselfe, hwilka fom
,,them gaff en Itafwe fom het Lucius III;e, oc
3,thet hafwer warit haldit Tu hundradha aar niedh
„Inrickes Herrom badhe Konungan oc adfrom
„Rikcfins Herrom. Förthenfkuld at thet hafwer
„thöm fwa Isenge wet warit badhe a Guds wseg-
3,na oc manna, tha ser thet omögelikct, at man
,-Ckall thom hindhra nu i fino Frselfe sella makor-
„ledis wråtta, förthenfkuld bjadher jak a mins
„Herra Konungfins wsegna ailoa Foghathom i Oeft-
3,ra Göthknd, Husfoghathom , Undefoghsthom,„Lånsmannum them at hindhre ella thera gotz,
„oc fserlika forbhjudher jak at nakor man fkali
,,hindhra thera filkari i Norrkopinge, badhe i Ko-
„nungxlannene, i Wsedlingx warpeno, Laxakare-
„no oc Fifkawarpeno, sella hwar thet kann hselft
,4wara - - - - - hwareft thet ba - - - - hindhrat
„wom two aar ... will jak ejj at nakre fleulu

hindhra eptir thenna daghin, fwa framt
„fom tha wilja fly Gudz wrede oc bann, epte thy„fom Pawans BreiT till fighir, oc göra thet fom
3,min wili ser oc mik ljofft ser. Scriptum Södher-
„kopiJ0 A:o D:rio 1374 in Craftine Beatse Maries
,,Magdaiense meo Sub Signio*
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för rlen tid fom af desfe Håfdatecknare ut-
fattes 0.

, , . .

Forntidens Köpingar voro visierligen nog
betvdelica. Huru ofta contribuerade icke

A f des-

i) Ericus Olai, in Hiflorfa SvioGotb. talar om. Mo-
tala Ström (åledes: Hocetiam anno (1291) ftetit
fluvius amnis Motala ad unum dienj; Sed circa
Norrcopiam multos dies. Afxen finnes detta an¬
förande beftyrkt af Chronicon Epjfcop. Lincop.
in monum. Bcnzeiii, pag, 122, pied desfa rim;

Then tolfte Eifkop tber kom åpte,
Sidaa Bilköp Bengt han fchlepte;
TLct moc a Bilköp Laurcntz vara,
Ther i Septetnbri manad vigde 1 Skara,
Nykommen hiém af the helga Land
Med Herr Bengt ÔftGôthe Lagman. ")
Lithen flund thâ war hans tidb,
Och intet mârkelickt han bedriff;
Dog ftood i han tidh Motala aa
En dag, ock flere i Nprrkopung dam.
Honom gick fom flerom tha dôdhen komber3
Och hjelper för honom eij lekedomer.
Och thet (kedde thâ man Ikreff
Ett tufand tu hundert och ett,
Och nijetige blef han af verlden lett3
Och månge tufand fom med honom lefde froom
Monde följa när dödben kom.
Bengt Magnisfon till Ulfåfa, Minnilköld R. R. R.
och Lagman i OfterGöth. Sr 1269. Han låmna-
dc år 1289 Lagmans-tjenften åt fin Son Magnus
Bcnediösfon, dä han åtog fig en Pilegrimsfård
till Chrifti graf, i fålllkap med Bilköp Laurentius
i Linköping J men återtog tjenften vid fin hem-
komlt 1292.
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desfè ofanteliga Summor til hgdLngtgjärd och
andra Kronan tillhörige inrättningar.

Ehuru val ingen Ic3n hevitaT at Norrkö-

fing få i om Stad biifvit benådad m.ed Kongl.rivilegium för än af Albrecht t 3S4 5 fä är
det likväl onekligt at han långt for den tiden
ägt mänga Inva.nare och mycken rôrerfe*
Hvad 10m i fynnerhet ftyrcker denna tankan,
är: At i detta Privilegium uttryckeligen
namnes Norrköpings Boernes Bok ock Stads¬
rätt hva, efter de fig Jkulle Jkicka Orimligt
vore ock at tro en nyfs anlagd Stad vara i
behof af 2:ne Borgmåfiaie tillika. Och Norr¬
köping ägde likväl redan, få mycket belkydd
för fin I\411 vifa och Polit i.j ka Författ-
nng, dä han bekom fttt fä kallade förlla
Privilegium.

Hvad fom, efter min tanka hufvudfakli-
gen hor kunna fågas om denna Stadç.ns ai¬
der, år: At den med vifshet fträcker fig qf-
ver Sexhundrade Nio år tilbaka ifrån den¬
na tiden.

Om Stadens Namn.

Sammanfättningen af Norrköpings namn
faller hvar och en lått i begreppet; Mat»
behôfver fôlgakteligen icke derom vara
Vidlyftig,

Nåftan alla Stader i Riket hafva fordom
ej annat biifvit kallade än Köpingar. En

Ror
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flor del af dem bibehålla ännu fammä namn j
dock med en vifs förändring; fåfom Narr-
köping, Söderköping, Linköping med flere.
Oiäkert år pä livad tid, desfe Grannar Norr-
och Söderköping fått fina tillägg vid Nam¬
nen. Kanlke man då ej hade fä fvårt at fä
rått på enderas ålder. Inga handlingar fin¬
nas fora härom uppdaga hvarkçn det ena,
eller det andra.

Norrköping har fåledes icke fått fitt namn
efter fin anlåggare, utan af fin belägenhet i
Norr om Söderköping k),

å) Bilköpen i Strågnäs Do£lor J-ohtnes Matthhe ht?
fåfom Student i Upfala uti fitt Encomiajlicon Norr,
cöp. fkrifvit fôijande Latinlka Verlkr j «-« Làfarerç
må ôfver dem gjôra fin egen reflexion ... Det
gamla ordfpråket flår dock faft: Tempera mn,
tantur tå, - • *

Urbs prope Broviachi jacet ardua ftumina
(ftagni,

Ilx Borea nomen, qvae regione trahit.
Nohiliç indigenis, opibus non infima Croefi,
Dives pifcofo ftumine, dives agri - - - - -
Non proeul hinc portus diftat, qvem Teuto

(qvotannis,
Qvem Sçotus et Gallus, qvemqve Brittan»

(nus adit <Sc. - -

Öfverfättning,
Dar Motala flröm lig kallar
Uti höga vattenfall:
Där han i Brâviken hallar

Mf
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För at ftilla fina fvalj,
Lins en Stad fä rik och pr?gtig,
•öt ej Croefus ffelf fä mågtjg
Var uti fin höghet all.

Utaf Norr han bår fitt namn,
Många Folkflag: Tyikar, Fran/kar,
Skottar, Engelsman ocii Danikar
årligt fegla til defs hamn.

Çap. II.

Cm Stadens belägenhet och utvdrtes anfeende,

Sjö • och Stapelftaden Norrköping, fom ibland
Rikets öfrige Stader år den tredje i ordnin¬
gen, år belägen i Ofiçrgothland, Linköpings
Stift och i gråntfen af Lölings, Brabo och
Memrnings Härader. Han närmar fig til
Socknarne: S:t Johannis, Borg, Luta, Eneby,
Furing Ilad, Tingftad, Dagsberg och Sèyreftad'jf
j7, I mil ifrån Stockholm, 12 ifrån Örebro,
12 ifrån Weftervik, 4 ifrån Linköping, och
I, g ifrån Söderköping, under graders
30 Minut. Pol högd, fydvalt om Upiala
Meridian.

Staden åger en Ikön belägenhet, Genam-
fkuren af Motala Ström, fom hår flörtar fig
i ganika höga vattenfall, njuter han på en

O både det nödvändiga och angenama.ktn. behaglig utfigt vifar fig icke för
« n"

nikär
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âlkàdârens öga, då han pâ det få kafiade
Gamiå Torget betracktar de många Iköna
vattenvark, fom långts uppåt Strömmen fy.
nas i händig rörelfe* Hiiru Majefteti/k fvaijar
icke Tremafiarert nedom Saltångsbron , helfan-
de fina Redare genom dundrande Kanoner,
for at tilbjudä dem en lyckligt hemburen
vinft, förhvärfvad med omtanka och faror*

Nejdens frucktbårände åkrar och ångar,
fom under de blidare årstiderne utdunfta fi¬
na växters välluktande ångor5 Ofierfjön fom
genom Bråviken framblåler fin Nördoflligé
fvalka, gör Stadens läge både helfofåmt och
behagligt.

Gör man fig mödan at gå uppå det höga
Syltängsbårget, beläget några hundrade fieg
tato'm Öftra-eller Sjötulls porten, få lärer man
fîiart öfvertygas dercm, ai Naturen ej räk¬
nar Norrköping bland fina vanlottade ftjuf-
barn.

Vänder man ögat från detta Italie mot
öfler, få upptäcker det en betesmark, fem
med fin bördighet flere månader om året
föder mera ån 400 af Stadens Kökreatur*
Nordliga, Notdvåftliga, Väflra och Södra
trackterne åter utgöra de behagligafie om.»
växlingar af Vålhåfdadé åkerfält och ångar,
hvareft en tairik mängd af flitige arbetare
finna belöningen för fin omtäiikfammä möda*
Norrà Horizönten utgörés af den Vördige
uch uråldrige fkogéb Kolmården! ellef Kol-.
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lamotefkog, i hvars mörka gömmor fierâ
röfvareband fordom ågt fina foriatlige hem*
vift , och fom icke fållan tiiflåpt Byggnings-
åmnen til de Fartyg, hvilka rikt latlade pä
Brâvikens böljor förbifegla defs rediga åtte-
ftupor.

På visfa högder omkring Staden fer man
åtlkilliga vackra Egendomar oöh Kyrkor,
fom gifva utfickten et ganlka behagligt
anfeende.

Bland desfa nargrånfande Egendomar, kan
man med alt fkål nåmna Himmelfla-Lund,
belägen i Ôftra Eneby Socken T*s dels mil
från Norrköpings vållra fida a).

En god Surbrunn *) til bjuder dår hålfan
ät den fjuka} en prdcktig Sallon, nöje och
motion ät dem fom vilja dânfaj et vål un¬
derhållet Värdshus för frilknir.g åt hungran¬
de och törftandej tvånne Grottor, flere tått
bevåxte Lof[kogs parker y en tack jîllc, vål-
beldgne Sddesgjdrden och en fkön "Trägård
gifva fvalka ät dem fom plågas af varma,
iämt en angenäm beqvämlighet åt dem fom

' vilja promenera.
Norrköpings Innevånare finna ock nåfian

pä detta behage/iga ftället fina båfta fom-
marnöjen.

- Hvad Stadens utvdrtei fkapnad och
anfeende beträffar, få lära få Städer öf-

Ver-

o) Nit tilhôrig Herr Capitaln von Stjerneinan.
*0 Uppfunnen af den Store Doft. m. m> von Block.
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vergä honom i fägting. Från norra fidan
gifver han en grouppe det behag)'gafie pâ-
feende. Den oft-nordoftliga delen» Saltäng
gen kallad, prydes af en anfenlig mängd flo¬
ra och välbygda Stenhus, hvilka uti råt linii
ftricka fig ifrån Sakängsbrons norra ända
til ôfteT bfver flere hundrade alnar. En bred
gata och en fkôn Promenade, omgifven af
täcka och reguliert planterade trån, flcilja
desie vackra byggnader ifrån Srômmen fom
härr ilryker förbi.

Ôfver defs vattenyta har man ock utftråkt
fköna Bryggor, förledde med fittbräden, hva-
reft tilbjudes vandraren en vederqveckande
afton efter en het dag.

Stads Trägården fom grånfar intil Saltångs-
Torget, år både täck och rymlig.

Stadens läge är något upphögdt på Våft-
ra och Norra trackten, mot den Qftra och<
Södra; men icke obeqvåmt för Invånarena,
eller obehagligt för ögat»

För något mindre ån lyo år tilbakâ, vax¬
te anfenlig Tallfkeg på den fydvåflra delen
af nu varande Staden, ofvanfore den få kal¬
lade Krongjutarebacken, och vid famma tid
Var den nu få vål bebyggda Saltången, icke
annat ån et fidiänt itåile för några loctde
Ahl-trån.

Norrköping var redan för 1719 års brandy
tt råkna bland Rikets fkönäre Stader» Men
efter denna totala förflöringen hat han dock.

vid
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vid nybyggnaden anfenligen vunnit i fitt ut-
feende, hvartil Högif Sal. Drottning Ulrica
Eleonora ganika mycket bidragit.

Ôfveralt finner man breda och våilagde
ftengator, famt anfenliga bus, dels af flen,
dels ock af träd uti god Symmetri.

Konung Johan den III, befalde väl Or¬
tens Ståthållare Jan Bjelke, at genom en
Byggmåliare frän Wadfiena, utftaka platfen
på norra fidan om Strömmen i fyrkant, ef¬
ter en dartil upprättad grundritning; men
de behändiga oroligheter fom efter denne
Konungs död, under Sigismund! förvända Re¬
gering få mycket Ikakade Sven/ka Riks-
Kroppen, hindrade ock detta nyttiga for/lag
i fin fullbordan, til defs ArfPrinfen Hertig
Johan af ÖfierGöthland, gaf både Ut-och
Inlåndike tilftånd at få fullborda detta arbe¬
tet til deras egen beqvämlighet; Detta Ny¬
bygge feck då namn af Nya Staden, eller
Nordanqvarteret och Saltången, och bebod¬
des i början af en anfenlig mängd Tyikar,
hviikas Familier fedan förblandat fig med
Stadens öfrige Invånare

Drottning Chriftina gaf ock på Lovis De
Geers den äldres underdåniga anfokning nå¬
dig befallning, b) at Norrköping /kulle no-
gå inrättas til torg och gator, efter den plan¬
ta och ritning fom General Qvartermåfia-
ren Olof Hanion var beordrad at med det
förfia inlemna på Stadens Rådhus.

Ar

£) Genom Ùtflàg af di 23 Ffcbn lé4Ii
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ht löfo d. 31 OAob. fingo åfven Norr¬
köpings Boerne af denna Drottning til evar-
delig befittning, ej aliénait Kronans Ladu¬
gård med alla defs betydliga ägor ; utan ock;
den Hora Kungsträdgården, för at gitVa
Staden få mycket mera utrymme och
anfeende.

Sedan förbehöll Hon fig vid aftrådet från
Regeringen c) denna Staden af fin Coufin,
Carl X Guftaf, til fitf- Lifgeding, det hon
ock bibehöll ända til fin död d).

Fall än cmgifven af Roms lyfande nöijen
och Påvens vid/keppelfer, vårkade dock
denna Chriltina Alexandra ganfka mycket
under desfe 3f åren på Norrköpings förbätt¬
rande både i utfeendet, hushållningen och
välmågan.

Den pragt och anfeende Staden fått i de
nu fidft förflutne 20 åren genom nybyggna¬
der och reparationer är i fanning få betyd¬
lig, at om Förfynen täckes bevara honom
för härjande olyckor, ldrer han innan kcrrt
tåfla i fägring med Rikets förnämfta Städer.

Flere Iköna Källor finnas innom Stadens
flaqvette, fom vida öfverträffa Strömvattnet
i godhet. I fanning en Hor förmån; fdrde-
les för en ort, få nära intil Saltfjön belägen e).

B Utom
O 165-4,
d) 1689.
t) De bâfta Kållorne i 5f*den årö i fynneïhet 3:ne

remi. en i Malmgrenflca Gärden N:o 3*7 vid Norr
Tull 5 eni Wallenfienlka Dito N:o 391 Dahlsqvar-
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Utom Sjötullen, fom ligger i OHer, har

ock Staden 3:ne 'i ull , nåmde efter våder-
flrecken: Norrtull, från hvilicen 2:ne bufvud-
vågaf framftryka, nåml. til Stockholm och
Örebro: Wâjiertull, hvarigenom man färdas
til Linköping och Wåftra Berg/lagen, och
Södertull, genom hvilken vågen gar til Sö¬
derköping och Wåftervik och flere Orter.

1 Staden åro fyra Torg, af hvilka Gamla
Torget, beläget midt i Staden, under de är¬
liga Marknadstiderne nyttjas til faiuplats för
Flåik, Victualie och andra Landtmannava-
rof f. Tyjka Torget, vid ty/ka Kyrkan och
Rådhufet, tillika med Samtals To-get g)
vid BergsbronS norra ånda, dår måfta Span-
fiemålen föfåljes, begagnas Ock vid fina tilfål-
len til ofvannrmde bruk.

Saltängs Torget h), fom närmar fig indi
Säkångsbrons norra ånda, år i fynnerhet un¬

der
leret, Qvadraten Sprutan och en dito i Fabriqveuren
Nyrens Gård vid Samtalstorget, N:o 181,182, 183
lien fiftnåmde år dock den båda. Belägen i Tråd.
gården har hon en ftark ådra, fom från en hög Kulle
genom et Metallrör fournerar en flor mångd af de
kringboende med lîtt vålfamkande och Chriftallvita
Vatten. Källan år ock defsutom af deil vidt bc«
ïôtade Kongl. Lifmedicus Doctor P, Weftring
proberad och god befunnen,

jf) På detta Torget hålles åf.en 2:ne få kallade
törgdagar i veckan, neml. Onsdagen och Lörda.
gen före den Previlegierade af Carl d- VIII
Knutfon 1440.
Tordom Sqvailértörget kalladt.
1790 märktes på detta Torget, vid pafs 20 ab

. nar från Saltångsbron, et jordfall, Defs mynning
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der Pålsmäsfo /), Mattismåsfo och Jungfru-
Marknsden ett Mlle, hvareft Krögaren fål-
jer Hâftprànglaren tilrâckligt Courage för at
kunna dofva 1'amvetet och pä vederbörligt
Mlle pantfåtta fjelen mot en dålig Kämpe.

Staden är indeld uti fyra (fiarter, neml.
Strandqvarteret, Dahlsqvarteret, Bergs-
qvarterét och Norra qvartrret, innehållande
tilhopa T49 Qvadrater. Desfa åter fördelas
i mindre Qvarter, eller få kallade Brand-
tfidfar/kap, med fina Qvadrater och Rotar.
Strandqvarteret har 3:ne îàdana Brandmäfter-
fkap, neml. Rådfugan, fom innehåller 16
Qvadrater: SanccOlof beflår af t? Qvadra¬
ter och Jernvågen af 23. Dahlsqvarteret
har aliénait et Brandrnåftar/kap af , 19 Qva¬
drater. Bergsqvarteret har oekfå blott et
enda, fom utgör 16 Qvadrater. Nordan-
qvarteret innehåller 3:ne BrandmäMrikap,
fom äro Borgarehögen, af 23 Qvadrater:
Kåkenhus, l5, och Nya Staden beilående
af 20 Qvadrater k).

B 2 . Non-

iunehöll omkring g fot i diameter. Man förfö1:-
te defs djup med långa flänger utan at finna lot¬
ten. Det år nu med någon tilhjelp af påfyllning
aldeles ofynligt. Framtiden torbe uppticka om
detta år et Kåil - eller Strömdrag.

(i Denua Marknad år privilegierad af Kor. Chr\
ftopher af Beijern i Linköping , Söndage Sep
tuagefima 144.Î.

k) Q\ adraternes namn finnas uti Brandordningen, an¬
förd i Cap, om Politilka Författningar.
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Norrköpings Omkrets utgör, efter den af
Capitain och Commisfions Landtmåtaren Ce-
derbiad år 1784 upråttade Charta. 9,300 al.
nar, eller 300 Dito ôfver en half mil.

Cap. III.

öm Stadens Privilegier»
Då Svenlke Konungar och Regenter infett
nödvändigheten af at lemna Rikets Stader
visfa Privilegier til lif och trefnad for deras
näringar, har icke Norrköping bhfvit lidande.

Beskaffenheten af Norrköpings Privilegier,
då hän förft blef Stad, ar nu för tiden en

okänd fak. Eldsvådor och Håfdatecknares
mindre granlaga uppmäkfamhet torde håruti
hafva flörfta delen.

At i detta Capitel anföra alla de Privile¬
gier och Kongl. Refolutioner fom angå den¬
na Staden, vore mindre nödvändigt ån vid-
löftigt. Förmodeligen gör det tilfylleft at
af de hufvudfakeligafte gifva et kort utdrag.n0

i:mo Konung Âlbrechts Bref, det äldlia
I384»af fjtt flag för denna Staden man känner,

faftflålte Norrköpings Invånares gamla Rå¬
gång mot kringliggande Byar och gårdar,
d&t. Norrköping in die Coena Domini. Det
må oafkottadt införas.

Defs
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Defs lydelfe år ord ifrån ord fåledess
Wy Albricht mz (med) Gudz Nadh Swea

ok Gota Konung Hertogh innan Meckelborgh
Grewe i Zwerin ower ftargard, ok Rofiolc
Herra Kennomps mz (med) thesfe waro op-
no brewe at then tiidh Wy Wy Warom
i Norrköpingh arene epter Gudz byrdh
MCCCLXXX qvarto tha komo fore os Ikat-
Jilta bymasn os aelfkelika Borgamefiara Gudh-
biörn Smyder ok Martin Haqvonson ok flera
(forfan flera) Radhmsen ok Bymasn ther fam-
ma ftadh ok ksrdha om thera löter ok gjordh-
gangh ok thera Raamerke ok mangh annor
itykke 1'om thera Stadh war åliggande ok
wordhom thes tilradha mz famtykkie Wars
ebkelikes Radhgifwara ok War Hofudsman
;nnan Oitgöthland Herra Eric Karlson at Wy
them wet ok wift hafum thera Stadzmark
kring om thera Stadh mz allom Stadhz Ratt
at widhernywta Sculande till aewerdnelico
asgho fôrft ther fom famaen koma ftranden
oc preftrenghen ôftan widher byen widher
watugardlien fwa thedhen ok til flora dikit
fom ligger mellom Hompena ok Wrindb»
engh fwa thediien ok til qvsrna kolla ok
fwa thedhen oc til then ftenen fom flar t

korzgatone i Snœfuatra; gatu ok fwa i then
flora Almenningha weghen fom ligger af
Snaifuaerat gatu oc intill byabek fwa in f
then flora flenen fom Zk.il at Hembla fladh
(forfen HimmelftaLund) ok Norrkopinah ok

B 3 fwa
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fwa intill then ftenen fom ligger nydhen weg-
hen t - (ta) msn ridlier til Eneby Kirko ok
fwa intill h - - blakeer (bumblakeer) ok
thedhen til den fiora flenen iemptae bredhae
fundz Holma a norra Suit clc myt i wattnet
mellcm Hendelôô ok norra Sultene fcerdeles
wnnom wy them af warom enkannaiicom
rsdiiqm at largga Widhabrandh a Warom
Konungx tridhiongh all thesfa forenaemdha ut-
weglia ok ramerka Wmo (forfan V noo,
Vvnnoo, i - e, Wnnom) Wy,them mz, al¬
la ratichget oqvalt oc ohindrat for allom man-
nom epter thenna daghen thog fwa at the
fom got/., aegha her inna medher them at the
iculu bin-va widher thz ( thet) affallderwa-
rit hafwer kunde thz oc fwa henda at i thes-
fo the ra fiadz mark konde nokor fcbada ty-
ma thz moghe the Rata epter tliy fom the-
ra bok oc ftadz Rået tilflgiier Ok forbjudlie
allom mannom Hwa the helft konne warae

nw eller epter komae konna Wjdher Warae
hyllift ok nadh thenna forbemaelta bo mae-
ftara ( borgmaeflara ) oc bymen qualia eller
hindra i thera Rået a mote thesfo Ware bre-
we om the wilia fly Wara Kqnungxlica
Hemd oc Wredhe. Datum die in coena
dni norkopiae anno Supdto fb Sigillo nro
prtab appoito impenden: i. e. Datum die
m coena domini Norrcopiae anno fupradicto
tub Sigiilo noftro portabili appofito impen-
dente.

Ko-
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Anno

Konung Carls Confirmation pâ Konung 1405".
AlWectits Bref, dat. Ringda Slott Odensda-
gen nåft efter S:t Olof Konungs-Dag.

Konung Carl Knutfons Confirmation pâ de^o.
f ri e Stadens Privilegier 5 hvarjemte åfven
SiaderfS Innevånare fôrundes at fritt och o-
behindrat hafva en Torgdag om Odensda-
gen 1 hvarje vecka, dat. i Linköping.

Konung Chriflophers Bref, hvaruti Norr-I442>
k'pings Borgare och menighet tages i Kongl.
Maj ts vårn, frid och befkårmelfe. Gifver
dem ock lof at kvälja Jig en Fogde af dem
fje va. fom ock at hålla årlig Marknad in
Converfionis Pauli (Pauli OmvåndelfeDag).
Ibid. fri vedbrand och mulbete, fom de af
ålder hafva haft5 undantagandes Häfihagen,
fom til Slottet ligger, dat. Linköping Domij-
mca Septuagefima.

Riks-Fôreftândaren Sten Sture den äldres -

Confirmation, på de förre Stadens Privile-
gier, dat. Stockholm.

»

Guftaf den 1rs Confirmation på Stads-Priv.--
dat. dagen efter Johannis Baptiftae. '

Samma Konungs Bref, angående några lyc-
korj Morrköping d. 24 Jan. Bo-

Konung Johans Pri vi. af 10 puncter, hvar¬
uti han på fin Broders Hertig Magni vagnar1572.

B 4 gif-
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gifver Norrköping 12 års ikattfrihet, efterden förödelfe Staden, genom totalt afbrän¬
nande, Öfvergick under Danlka Kriget 1^67Et förbehåll göres, beltående deruti: At vid
de ftörre Gatorne jkulle anläggas Stenhus,
miniî 3:ne våningar höga. Denna förhindel-
le var dock ej hela 147 åren derefter upp-
fyld, dä Rysfarne uppbrände Staden. Dat,
Stegeborg d. 1 Decemh.

Samma Konungs Refolution om Landtköp,dat, Stegeborg d. 13 Ejusdem;

.m.^o gamîTia KQnungS Confirmation på alla de
"~'w'öfriga Stadens Privilegier och i fynnerhet

om Stadens ägor och Rågång, famt tillåtelfefor Borgerlkapet at få bruka en Torgdag ,hvar Lördag året igenom, dat. WadftenaSlott d. 22 Febr,

j-qç Hertig Carls Bref om Stads Källare, fom
'tillätes at upprättas och providera med alle¬
handa främmande fiags Drycker och det u-
tan Accis, dat. Söderköping d. 26 Oft.

l5oq Hertig Johans Confirmation på alla Sta-J

y'den redan gifna Privilegier, uti 12 Articlar,dat. Brâborg d. 18 Jun.
Q(. " Samma Hertigs ytterligare Confirmation på'Konung Albrechts Bref, Bràborg d, 18 Jun.

tûoo. Samma Hertigs Confirmation på KonungJahana präntade Mandat, af år 1580, om
Köp,
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Köp, Förköp och Landtköp, dat, Wadfiena
d. B Jun- .

Samma Hertigs Privilegier af f puncfer
dat Norrköping d. iy Növemb. hvaruti for-Iöi>
unnes 12 års frihet för dem, fom ville bidra-
ca'til uppbyggandet af Nya Staden eller
Saltängen," antingen de byggde af trä eller-
ilen. iden de fom vårkligen byggde af ften
fina Hus 3:ne våningar, utom Milan?, eller
ock Standelvårks och Trähus s våningar, til
6000 D;r Kopp:ts varde, hngo njuta frihet
på 3000 D:rs Tull och Accis för det gods ,
iom de ut-och in i Riket förde, lamt vi¬
dare hälften i frihet, mot ftörre eller mindre
byggningsomkdinad.

Samma Hertigs Confirmation på fôreftâ- r

ende Privilegier, dat. Alwaftra d. 12 Nov.1014'*
Konung Gufiav Adolph den .Stores Privi¬

legier af 46 puncter, ganlka vidlyftige, dat.1^20-
Stockholm d. 26 Apr.

Samme Store Konungs Refolution om Stfm-jg2i«
pei och Packhus-penningar, famt förbjudit
gods på Packhufet, dat. Stockholm d, 26 Jun.

Phals-Grefven Johan Cafinsirs och Carl (-
Flemmings Confirmation på Gufiav Adolphs1 * '
Privilegier, dat. Stockholm d, 24 Maji,

Drottning Chriftinas Refolution på Norr-
köpings Stads Defiderier: i:mo Om Ladu-*°3fJ

B f gårds-
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gårds-ngorne. 2:do Om Stads Kallare friheten.
3:io Om Kronoåkrar och Tomter. Samt 2r:to
Om Laft, Maft, Boom och Påjntng tiO in¬
loppets renhållande, dat. Stockholm d. 23
November.

Samma Drottnings Refolution ôfver S får-1 3 ikilta puncter, dat. Stockholm d. 9 Julii.
Samma Drottnings Refolution om TolagIÖ2®'och I del af Accisfen, fä af alt" Sfäckteri fom

af alt Ohl och Brånvin. Stockholm d. 16
Martii.

/>. Samma Drottnings Refolution ôfver 7 puuc-
'ter, Stockholm d. 22 Febr.

/r
n Samma Drottnings Reiolution ôfver 6 punc-
'ter, Stockholm d. 16 September.

ig.o En vifs Råttegångs Procefs ad hoc forum
'accommodatus, Confirmerat, Stockholm d.
23 September.

g Samma Drottnings Refolution ôfver 9 punc-
"* 'ter, Stockholm d. 23 Februarii.

1621 Samma Drottnings Refolution om friheten
"för de Köpmän, Skeppare, Styrman och
Båtsman, fom fegla på Spanien, Stockholm
d. 2f Februarii.

_ Samma Drottnings Refolution ôfver 8 punc-
■ 'ter, Stockholm d, 28 Martii.

Af,
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Afha'ndling mellan Magiflraten och Herr^f
Lovis De Geer, under/krifven af Pehr Ba-
n-r och Knut Posfe, beftående af 7 punc-
ter, dat. Norrköping d. 27 Februarii.

Drqttning Chriftinas Refolution af 7 punc-jg^
ter, Stockholm d. 29 December.

Drottning Chriflinas Bref, i fyr.nerhet an-jg^
gående Lovis De Geer, Stockholm d 6 julii. çg.

Samma Drottnings Confirmation pâ Sta-l6
dens privilegier', urminnes gamla rättigheter,""
In kom Ser, e örlkätt, Burgåld, Våg-och Tun¬
ne - nenningar, Accis, m. m. Stockholm d,
3d Oftober.

Samma Drottnings Refolution. i:mo Om jg^
Ladugårdsågornes nyttjande emot Arrende.
2.do fôrunnes Magifîraten. Sakören fom fal¬
la pä ' Kåmnårs-Kammaren och Râdfiugan,
m. m. Stockholm, d. 29 Martii.

Samma Drottnings Refolution om Stadens ^

Planta, Stockholm d. 29 Martii. KJ48.
Samma Drottnings Lref orn Gallmåijan för

MäsfingsBruket, Stockholm d. 3 Decemb. 1649.
Sam-

■ ) 1624 - - Hvaruti Drottning Chriftina frikallar
a.!a Ranrigjutare, Semflcmakare, Skinnare, Kar-
divansmakare och Skomakare från ;liila Tullens
irlågganiJi för fina varor, når de antingen titel-
ler från marknad refa. Vid Regiftr. p. e. a. i»
Arch. Regni, f, 516.
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Anno

löfo. Samma Drottnings Refolution af if punc-
tçr, Stockholm d. 2Q Oclober.

165*0. Samma Drottnings Refolution. i:mo Om
Stads KåMarfriheten. 2:do, Ladugården med
allatillågor i Åker, Äng, Mulbete, Holmar
och Fifkevatten, lamt de Kronoåkrar och
Byggnings tomter fom innom Stadens vall åro
bel Agne, föråras til Stadens evårdeliga ägen-dom utan någon afgift. 3'to, Til Hofpita-let och Pråflgjården förunnes af Storhagen,få mycket forn kan bevifas vara tagit deri-
från til Byggnings tomter, Stockh. d. 31 0<?t,

165*0. Samma Drottnings förklaring om Borås
Boernes fria Handel härftädes, Stockholm
d. 31 October.

-5,-2 Samma Drottnings Refolution: 1:0 om
'Stadsplantans ô iver leende. 2:o om Stads-
Broarnes underhåll, hvartil KongL Maj:t fin¬
ner Landtmånnen ock böra göra något un-
derftöd, Stockholm d. 24 December.

165*5. Samma Drottnings Donations Bref på La¬
dugården famt de Kronoåkrar och Byggnings-
tomter, fom innom Stadens, vall åro belågne
at fritt och utan någon afgift vederbörligen
få begagna ■— Stockholm d. 5; januarii.

Confirmation för Syndicus Eric Mattfon,*J hvilken Magiltratraten efrer Stadens Privile¬
gier uppdragit, Syndicatet, Stockholm d.
27 MaitR. Ko-
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Konung Carl den X:s Refolution öfver Anno
Norrköpings Stads defiderieraf 3:ne puncter, lOOCv
Gôtheborg d. lo Febroarii.

Samma Konungs förteckning på de Haftdt- l65a,
värkare, fom i Socknarne kring Staden böra
gifva Contribution, af 6 punct#r, Gôtheborg
3. iö Februarii.

Konungs Carl XI:s Refolution! af 6 punc- l66a
ter, Stockholm d. 2 December.

Samma Konungs Bref til Borgmåftare odu66r»
Råd om Tyfka Kyrkans uppbyggande, Stock¬
holm d. i Martii.

Kongl. Amiralitets Collegii förordning of-jgg^
ver det fom årligen bör betalas til Båtsmån-
nerne, Stockholm d. 12 Aprill.

Drottning Chriflins Refolution ï l:ö
Contributions eftergifvande. 2:do At Tull-
nåren anförtros nyckeln til utanlåfet för Sta¬
dens våg. 3:tio At de tomter fom icke bebyg¬
gas , hemfalla Borgmällare och Råds difpoii-
tion. 4:to Ladugården upplåtes Staden utan
någon arrendeafgift, Norrköping d» io Maij.

Samma Drottnings Refolution öm 16^6, jgAj,
Ï657, 16^8, ibyç och 1660 års Contribué
tions eftergift, Hamburg || Aptil,

_____ Kongl.
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166". Köngl. General Comm. Coilegii Refolutien
"'öfver Norrköpings «Stads defiderier af 13

puncter, Stockholm d. 12 November.

Konung Carl den'XI:s Refolution af 41 °^"puncter, Stockholm d. 13 September.
,, General Gouverneuren «Seved Bâths Refolu-

1 5'ticn af 14 puncter, «Stockholm d. 27 Aug.

Konung Carl den XI:s förklaring öfver1 ^'Norrköpings defiderier af 29 puncter, «Stock¬
holm d. 29 October.

166s ^arnma Konungs Bref, hvaruti förfäkras
'at Norrköpings AdminiftratiOn icke béliof-
ver dependera utaf Hennes Majits Drottning
Çhrifiinas befallningar, utan blott af Kongl.
Maj:t och defs Collegiers förordningar,
«Stockholm d. 17 December.

«Samma Konungs Refolution öfver Norr¬
köpings defiderier af ) puncter «Stockholm
d. 2j April.

1672. «Samma Konungs Refolutioner öfver 4
puncter, «Stockholm d. 23 Maj i.

ifao «Samma Konungs Refolution Öfver Norr-
' "'köpings befvär af 13 puncter, «Stockholm

d. 13 December.

s .Samma Konungs Refolution af 17 puncter,1 7^'dateradt pä Kröningsdagen i Upfala d. 2S
«September. barn-
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iamma Konungs Confirmation på Norrkô-^"™
pings Privilegier, fom af fôrrige Konungar
och Regenter blifvit gifne, »Stockholm d.
15- Aprill.

General Gouverneuren Georg Gyllenftjer-
nas Refolution af 4 pnncter, »Stockholm d. 0'<*
21 Februarii.

Konung Carl den Xi s Refolution til Nils^
Mânsibn om »Stadens defiderier af 4 puncter,*
Ljungby d. 3° MR'-

■Samma Konungs Refolution ôfver »Stadens r

defiderier af 13 puncter, Stockholm den io10^0.
December.

General Gouverneuren joliati Oliven Crant¬
ées Refolution ôfver 8 puncter, »Stockholm*682.
d. y Aprill.

Konung Carl den Xl:s Förklaring ôfver
Norrköpings defiderier, »Stockholm d. 12 julii. IÔ82.

»Samma Konungs Refolution öfver I1 punc¬
ter, »Stockholm d. 6 Februarii. 1683»

General Gouverneuren Johan Oliven Crant¬
ées Refolution, fom fiadgar: at alt det fomtö83«
til Private Perfoners fördel ; men til forminik-
1 ung af Kronans och »Stadens tilhôrige rått
ock inkomft kan vara kommit, /kal återkal¬
las och Publico tiiågnasj antingen Hennes

Kongl.



32 Norrköpings Minne.

Kong!. Majrt Drottning Chriftina fjelf eller '
defs General Gouvemetirer, eller andra Mi-
nifrrar derpå Bref gifvit, Stockholm d. ia
Junii.

Konung Cârl den XI:s Bref til Magiflra-
ïo°-lên om Norrköpings Schola, hvaruti Hans

Maj:t iofvar beftå 100 tunnor Spannemål för
en Rector och 20 tunnor dito för en Col-
lega, Stockholm d. 3 November.

Samma Konungs Refolution, hvarigenöm
lo84'Hans Maj.t förfåkrar Norrköpings Magiftrat,

at få behålla Brixholmen på famma fät t och
vilkor fom andra Stader i Riket få njuta
Kronans dem förundte och uplâtne Egor.
Stockholm d. 27 Maji.

General Gouverneuren Johan Olive Chrant»
Io8f.7es Bref om Mantalspenningarne til Borg-

mäflare och Råds aflöning, Stockholm d.
23 Septembér.

cor Konung Carl den X1:S Refolution öfver 91
puncter, Stockholm d. 23 December.

,0 Perfonel aflönings Stat, Stockholm d. 18IÔ89'December.
Samma Konungs förklaring öfver Norrkö-

Iö93-pings andragne befvår af 2me puncter, Stock¬
holm d. 13 December.

Hög»
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_ ..Anno

Höglofl. Kammar - och Comm, Collegiijg-,
Bref om i procent Tolag af inkommande
gods til förbättring på Magiflraten» aflôning,
Stockholm d. 22 December.

Konung Fredrichs Refolution uppä få vftijtio.
Landshåfdingen Grefve Gufiaf Bondes fom
ock Norrköpings Magiftrats och Borgerfksps
Memorialer, angående Stadens åter upphjel-
pande efter den honom 1719 öfvergågne o-
lyckan, Stockholm d. i April.

I:o Lemnas Stadens Innevånare IO års
frihet från alla Contributioners ärläggande,
beftående af Bakungs, Bolkaps och Mantals¬
pengar, famt Båtsmanshåld och Husbehofs-
Accis. Âfven beviljas dem inkomflen af lil¬
la porttuHen med Salu —- Tobaks - och
Tapperians-Accisfen. Til Svenlke och Tyfka
Kyrkans, Scholames och Hofpitalets åter upp-
byggande fkånkes af Kongl. Maj:t 2:ne ar å
rad Femtufende D:r Silfvermynt, famt til
Râdhufets och andre Publiqve Byggnaders
upprättande Fyratufende Drr dito mynt hvar-
dera åretjj hvilka Summor fkulie tagas af de
vid flora Sjötullen inflytande medel, under
Stats Gontoirets difpofition.

2:o Stadens Invånare beviljas frihet at
hämta Balkar och Bjelkar af Kronofkogar
til Broar och Pubiiqve Hus igenom atfyning
af JågeriBetjeningen.

3:tio För Skogarnes befparing önfkar
Kongl. Maj.-t at de flefle Jnvånare ville byg-

C ga
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ga fina Hus af ften, i fynnerhet vid Torgen
och de flörre Gatorne» För hvarje 2 vånin¬
gars flenhus beviljas &ne år å rad til defs
ågare Tvåhundrade R;d. af flora Sjötulls
medlen; men taken må ej vara utaf brader,
utan af torf eller tegel.

Såiom Bruks och Factörie folket ej äger
förmögenhet at bygga Staden til prydnad;
få beviljas 'dem den irackten fom gråntfaf
til Waftertull, der de må bygga fina hus
bäft de gitta.

4:to Sten och Tegel til denna byggnad
får tagas från de afbrånde och ruinerade
fienhufen vid Jöhannisborg, famt Kongl. hu»
fen Bråbotg och Schenås. I fynnerhet be¬
nådas Gener. Lieut. och Gouverneuren Bu-
renlkôld med tegel vid Bråbotg.

y;tö Med afgörandet öfver vederbörandes
anhållan om frihet från jMesflngsbruketS
Strandafrad och tilftånd at på de ledige
tummen få bygga flera Qvar nar, Koppar-
och Hammarvårfc, vill Kongl. Maj:t genom
Visfà före komne ikäl tils vidare låta bero.

6: to Den å Stadens Vagnar föreftålde Sta¬
tens indragande och förminlkande af Ma-
giftfats Perfoner, kan Kongl. Majrt få myc¬
ket mindre bifalla fom Vid Stadens å nyo
byggande Poiitien mera kommer at i aktta¬
gas och ikötas än tilfôïene.

7:mo 1 anfeende til de tryckande tiderne
kan ej Kongl. Maj.t îâfom forikott genaft

lem-
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na den af Honom beviljade Bygningshjelpen
i2, a Ifooo D:r Silfvermynt; hvarfôre Sta¬
dens Invånare anmanas at ftålla fina mått
och fieg få; at de tils vidare kunna vara
den förutan.

8:vo Som ej någon formel fortification
kan til Staden6 fôrfvar anläggas, dels for
brift på pengar, dels och i anfende til Or¬
tens mindre beqvåmlighet; fâ vil Kongl.
Maj:t genom defs Krigs Collegium foranftal-
ta, at vid påkommande fiendtligt anfall in¬
loppet med beftyckade Sjö Batterier eller
Pråmar må betackas. &. &. &.

9:0 Konungen kan ej fårrån framdeles
gifva fitt yttrande ôfver de 1717 och 1718
begärde förfkotter; icke heller om de fjor¬
ton öre Silfvermynt fom Stadens Invånare
på ftycket af de indragne mynttecken haf-
va at fordra.

e

iormo Ofver det at Staden Söderköping
på Norrköpings Borger/kaps anhållan ej ma
i anfeende til fin nära belägenhet intil fift-
nåmde ftad Jångre åga Stapelfrihet ; utan til¬
lika med Laftageplatfen Wallmarsvik varda
anfedd fåfom Köping, vill ej Kongl. Maj:C
gifva fitt yttrande förr ån Comm. Collegium
inkommit med fitt betänkande, fom nu år
under arbete.

li;mo Den begårda förökningen på Sta¬
dens Källarefrihet til Magiflratens aflöning,

„ C 2 an-
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anfer Kongl. Maj:t betänkligt at bifalla; utan
efterlåter allerhôgk denfamme i ftållet at
hvad {om til den får Magiftraten formerade
Stats utbetalande briffa kunde i de medel
fom dårtil eljeft åro anilagne, det famma
må under frihetsåren uppfyllas af den dår
fallande Inqvarterings-Tolagen.

r2:mo FÖrfkotter til husrum får Packhus-
och Sjötulls Betjeningen famt Controlleuren
och de mindre Tulibetjenterne kan ej Kongl.
Maj:t bevilja; ehuru gjårna han det önlkade»

!3:tio Angående Spanmälen och Saltet,
fom Borgmäflaren Ekebom begärt .for Sta¬
dens invånare, vill Kongl. Maj:t fig yttra,då Rikfens Ständer hunnit inkomma med
ôfrige årender får Norrköpings rakning.

Anno Samma Konungs Refolution, uppä Norr-
i72o.kôpings Magiflrat och Borgerlkaps genom de-

ras fuilmäcktige, jufiitise Borgmältaren Jacob
Ekeboms underdåniga anfôkning; hvarigenom
Magilfraten och des Betjening vunnit en lö-
ne förhöjning til 4360 D:r S.mt. Stockholm
d» § September.

*

1720 Samtm Konungs Refolutions afilag, uppå
'Norrköpings Stads underdåniga anfôkning,
at Söderköping måtte mifla fin Stapel-råttig-bet och Wailmarsvik blifva en Norrköpingtilflagen Handelsplats. Stockholm d. 23 Sept.

« Samme Konungs Nådiga Refolution och för-^'klaring oppå, Norrköpings Stads, genom de¬
ras
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ras Riksdags Fullmäktige, Juftitiat Borgmåfla-
ren Tacob Ekebom och Handelsman Hans
Lindftedts underdåniga, 16 §. befvärs punç-
ter. Stockholm d. 12 Décemb.

Samme Konungs Reiolution uppâ förenam-j^^
de Riksdags Fullmågtigs underdåniga arttok-
ning i f $. Stockholm d. 5 Julii.

Samme Konungs Refolutions Afflag oppå
Norrköpings Stads underdåniga anfokning,
at något Fällnings eller Förfvarsvårk i Norr¬
köpings Skärgård matte blifva anlagdt. Stock-
hoim d. 22 November.

Samme Konungs Reiolution uppâ Magi-
ftratens underdåniga anfokning, hvarigenom ' *
6 Tunland Ambets åcker tillågges 2:ne Råd¬
män. Stockholm d. 21 Februarii.s

Samme Konungs Nådiga ikrifvelfe til Lands-
hôfdingen Baron Ehrencrona, hvarigenoca* '
Staden efterlåtes 700 D:r S:mt aï Tobaks
Accilen, under frihets ären. Stockholm d.
3 April.

" 1111 1 in*

Samme Konung Reiolution uppâ Stadens
Riksdags Fullmacktiges, Jullitias Borgmållaren173°-
Jacob Ekebom och Handelsman Johan Reefs
underdåniga Supliqve, om Prolongation af
de Stadens efter 1719 års olycklige Brand,
Nàdiftt förlånte Friheter} hvarigenom Kong!.

C 3 Maj.t
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Maj.'t i Nåder hafver tillagt {Norrköpings
Stad i et for alt 32ço D r S:mt, fom af defs
Contributions Contingent får 1730 kommer,
at anordnas, jämväl dårhos i Nåder förfkont
Staden för detta årets Båtsmans hjelp. Stock,
liolm d. 10 Februarii.

lYgo. ^amme Konungs Nådiga Refolution, uppå'några Staden Norrköping, genom defs Riks¬
dags Fullmåcktig Borgmäftaren Olof Eker¬
mans, andragne defiderierj hvarigenom Kongl.
Maj:t appå Rikfens Höglofl. Stånders Sécré¬
té Utlkotts underdåniga Föreftållning i Nå¬
der famtyckt, det Staden Norrköping til nå¬
da Riksdag må befrias från alla Contribu-
tioner farnt Båtsmans håll tillika med lön och
Betalnings afgiften j jämte Slotts-Byggnads-
hjelpen : åfven fom at det Tegeli, med flere
Byggnings Materialier, fom vid Stegeborg
finnes, må Stadens Innevånare til rått och
fkjålig delning uplåtas, fom redan bygdt el.
Stenhus anlågga vilja. Stock. d. 30 Junii.

jr7-r ■Samme Konungs Nådiga Stadfåftelfe Re-
" ^ 'folution, uppå Norrköpings Stads Aflönings

Staat. Stockholm d. 13 Julii.

Samme Konungs Refolution, uppå Magi-
'di-flraten och BorgerJkapets genom Landshof-

dingen Baron Ehrencrona in finuerade under¬
dåniga anfökning hvarigenom Borgerfkapet
nådigfi uplåtef Brånvins tilvärkning och för-

fålg-
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fålgning uti Norrköpings Stad mot 3900
£):r S:mt årlig Accife. Stock. d. 24 April.

Samme Konungs Nådiga Bref til Lands-
hofdingen Baron Ehrencronaj hvarigenom ' ^4*
Norrköpings Stad enl. 1620 års Privilegier
i Nåder bibehålles vid fin rått, at med Bi¬
lkoppens ja och famtycke, vålja 3:ne Per-
foner på Kyrkoherde- För/lag. Stockholm
d. 11 Januarii.

Samma Konungs Refolution, appâ Staden
Norrköpings genom Riksdags FullmåcktigenI73S''
Herr Juftitis Borgmåftaren Jacob Ekeboms
andragne enlkilte 24 befvårs punffer. <Stock.
d. 3 junii. -

famma Konungs Refolution uppå Juftiti*
Borgmåftaien Jacob Ekbohms å Borgerfkapet&I73f*
vägnar i Norrköping underdåniga öupliqvej
hvarigenom Staden i Nåder tillåtet 4 års hel¬
frihet på 2 å 3 Fartyg under fQ låfler. Stock,
d. 16 Julii.

ifamma Konungs Nådiga Refolution uppâ^-ç
den io:de §. af Norrköpings Stads, genom
förenårade defs Riksdags Fullmåcktigs un¬
derdåniga andragande, beträffande vägens re¬
paration emellan Simmanstorp och MalmsaS,
finnande Kongl. Maj:t i Nåder billigt, at e-
når denne vågen blifver färdig och i godt
fiånd fatt, d^nfamma til Årligt underhållan¬
de blifver emellan vederbörande Håradsboar

C 4 för-
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fôrdehlt, hvarom Kongl. Maj:t defs nådigabrsf til Landshôfdingen Baron Ehrencrona
låtit afgå. Stockholm d. 30 Junii.

Anno
Kongl. Krigs Collegie Refolution om Fac-

foris Hantvårkares lkyldighet, at betala
Cronolkatter. Stockholm d. 9 September.

Samma Konungs nadiga Bref til Kongl.Cammar Collegium, at Måsfmgsbruksfolket i
Norrköping, bör /knfvas i Staden i Mantal,och betala fôrikott och Bakugnspenningar.Stockholm d. 31 Junii.

i7,q Samma Konungs nadiga Bref til Lands-' -^'hôfdingen Baron EhrenCronaj hvarigencmBorgerikapet ytterligare berättigas til Difpo-fmon af den däri Staden fallande Inqvarte-
rings tolagen. Stockholm d. 2f September.

Samme Konungs nådiga Refolution uppâ"Stadens Riksdags fullmaektige juftitiae Borg-måltåren jacob Ekbohms och Handelsman
Daniel Ekmans underdåniga enlkiita Defide-
rier af 7 §. Stockholm d. 26 April.

, j Samme Kouungs Refolution sppå Riksdags-/ f 'fullmågtigen juftitieBorgmîftaren jacob Ek¬bohms vid 1734 års Riksdag inlemnade un¬
derdåniga befvår: hvarigenom Kongl. Majrti nåder bifaller, 1:0 3 öre Silfvermynt Båk-afgift p. laft för genom Barcfund in och ut-

; gåen-
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gående Fartyg och 2:do det GeversFactorîets
Piftolfmeder icke få förrätta något Rlenfmeds
arbete. Stockholm d. 26 Augufti.

—

, t Anno
Kongt. Comerce Collegiî Refoîutîon {0*174^.

Norrköping at utan hinder af Stockholm Fiik-
köpare Societet, fä inråtta defs egen F lika-
re Hamn. Stockholm d. 21 Mai).

Samma Konungs Refoiution uppå Norrkö- ^
pings Stads Borgerikaps anfökning beträdan- ' '* *
de Staqvett Bygnåden kring benaälte Stad.
Stockholm d. 6 Mai).

Konung Fredrics Refolution om indragande
af fyra Luterate och 2:ne Iliiterate Rådmåns17ÎO.
löner, få at utom Borgmåftare, fem Rådmån,
Kåmers Praefes inberåknad, endaft njuta lön 5
och de örrige fyra, endaft nyttjandet af den
Rådmans Sy-flan tilftåndiga Åker och Ång,
til defs de genom en Sucesfionflyttning kunna
komma til de löntagande fyllor. Stock¬
holm d. 14 December.

Samma Konongs Refolution; hvarigenom Sta-j ~r j.
dens Handlande vunnit frihet, at lata Fartyg
från Spanien, Portugal! och Medeihafvet med
Salt kommne, fom for deras ftorlek ikull ej
kunna flyta öfver Odöfundet med fulla lad-
ningen, få i Skjären utur de famma losfafå
Ror del af laddningen, fom til Fartygens
lättande årfordras, på det fidftnåmde Sund
af dem må kunna pasferas, dock at fådan

C y lofs-
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losfning, altid bör fkje i nårvaro af någon
OfverBetjent ifrån Stora Sjö-Tulls-Camma-
ren i Norrköping. Stockholm d. 4 Junii.

Konung Adolph Fredrics Refolution uppå
"Stadens Riksdags Fullmäktigs, Handelsmannen

och Fabriqueuren Anders Schenboms Under¬
dåniga befvär, h varigenom. Staden förfåkras
at eiter ikjeende. afmätning emellan Vettern
och Saltfjön; det Rikets nytta i gemen, och
Stadens i fynnerhet, nâdigft (kalt förordnas.
(Stockholm d. 13 April.

^ itmma Konungs Refolution uppå förenam-*"5>2"de RjksdagsFallmacktigs infmuerade underdå¬
niga ^upliqve, hvarigenom förordnas, at med
Kröningen på Mjöl ipilträdj bör uti Norrkö¬
ping få väl fom annorftådeé för hållas, ef¬
ter de i dy måhl utkomna Förordningar.
(Stockholm d. 7 Maij. »

Jamrr.a Konungs Refolutions afflag, på fö-i7S2'renämde Riksdags Fullmäcktigs underdåniga
anfökning, om befrielie för Barofundfka Pafs-
penningars årlåggande. Jtockh. d. 23 Maij.

Xamma Konungs Refolutions afflag, uppå
I7£2mfvannåmde Riksdags Fullmäcktigs Tupliqve,

at Norrköpings Ttad måtte få til defs Fat¬
tighus Difponera Hofpitals Jorden och defs
(Spanmåls inkomller vid Staden, Stockholm
d. 23 Maij.

Sam-
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Anno

Samma Konungs Nådiga Bref tu Lands- ,7^2.
hôfdingen Lagerfeldt; hvarigenom Norrkö¬
pings Borger/kap befrias från underhäll för
den i Staden förlagde Commendering. Stock,
holm d. i junii.

— t

Samma Konungs Refolutionsafflag, pä of-i7^2.
vanämde Riksdags Fullmåcktig Anders Sehen-
boms nnderdåniga Anfokning, at Norrköpings
Stad måtte tillåtas |dje part af den Manu-
faöurFond, fotn dåfftddes inflyter, Stock,
holm d. 12 Augufli.

Samma Konungs Nådiga Refolution ôfvert~^2>
Norrköpings jämte flere Götha Rikes-Städers
Riksdags Fullmäcktiges underdåniga anfök-
ning, rörande Landtvarckftåder, at rå Hu¬
dar eller Skinn icke få, fåfom en Stadsman¬
na vahra, på Landet beredas. Stockholm
d. 23 ORober.

Samma Konungs Nådiga Refolution, 'det
Stads-och Lands-Förfamlingen, må i flöd
af Konung Guftaf Adolphs Privilegier, d. 26
April 1620, efter ordentligit fanaräd i Stads-
Kyrkan, med Bi/koppens ja och famtycke,
förena fig om tre Jkickel. Månn, fom på
Underdånigft Förflag få upförasj hvaraf Kongl.
Maj:t utnämner en daraf tii Kyrkoherde.
Stockholm d- 28 Martii.

Samma Konungs Nådiga Refolution, hvari-^
genom Handelsmannen Fris, anbefalles ati/j3'naecL
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med defs Handel och Köpenlkap i HelleftadBy upnöta; men at Norrköpings .Stads för-unte ariiga Marknad i Helleftad, få hädan¬efter fom hittils bör åga beftånd. Stockholmd. 3 Julii.

Anno '

1754» Samma Konungs Refolution, hvarigenomHâradshôfdingen Guftaf Spalding, låfom å-
gare af Gufums Måsfmgs-Bruk, ålågges attilNorrköpings Mettall-Väg, betala Våghyra,Vagare och Dragare penningar, for den Mäs-
f.ngstråd, från Gufums-Bruk, fom ifrån Sta¬den afikjeppas. Stockholm d. 2g Maij.

Samma Konungs Refolution, fom tillåter' '

"Norrköpings Stads Innevånare, at til derasegit behof, uti trenne års tid, Tullfrit mot| proCent recongnition, få införfkrifva Ut-låndikt Mur-och Taktegel. Stock. d. 29 Jul.
6 ^arama Konungs Refolution, thet bör then'' 'til Norrköpings Paftorat hörande S:t Johan-nis eller Lands-Förfamlingen, taga del medStads eller S:t Olai Förfamling, uti Kyrko¬herde vahl thårftådes. Stockholm d. i Dec.

Samma Konungs Nådiga ftadfäftelfes Re-' ''Tolution, uppå den af Norrköpings Stads In¬nevånare ingångne förening, om en Stads Phy-fici underhållande, med 403 D;r [S:mt årliglön. Stockholm d. 30 Martii.

Sam-
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Ranima Konungs Nådiga Refolution, för^".^
Norrköpings .Stad, af en Marknad vid By- '
leby d. 4 Junii. .Stockholm d. 9 April.

.SammaKonungs Refolutionsaffiag.på Norr-£7 n
köpings ^tads underdåniga Anfökning, om '' ' ' '
årfåttning för Tolag af inkomne Manufadur
rudimaterier. Stockholm d. 12 April.

Samma Konungs Refolution, at ett nytt p

Apotehek af Herionymus Hoffler i Norr kö-' ' '' '
ping, må inråttas. Stockholm d, I y Feb.

Samma Konungs Refolution} h varigenom .75-,
Stads och Lands-Förfamlingen uti Norrkö» '
ping, tillätes at genom Ele&orer förråtta Kyr¬
koherde vahl. Stockholm d. 27 Angufli.

Samma Konungs Refolution, uppå Riks-j^gj.
dags Fullmäcktige Borgmåftaren Sven Björk- !
man och Direfteuren Anders Schenboms un¬

derdåniga Anfökning, hvarigenom Ambets-
delningen emellan de 2:ne dåt i Staden va¬
rande Borgmäftare, efter Magiftratens af Lands-
höfdingen i orten gillade Författning, i Nå¬
der ftadfäfle». Stockholm d. 2y September.

Samma Konungs nådiga fladfåftelfe påv.gr
Stadens förenämde Riksdags fullnvåektiges"
underdåniga anfökning; det för all under
Staden lydande faft Egendom, En proCent
af köpesumman, under namn af FrifcJuilings-

pen-
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penningar, bor til Stads Casfan vid förfla up-
budet ovågerligen årlåggas Stockh. d. I Octob.

i~6i Samma Konungs Refolution uppå ofvan-' "nåmde fullmägtiges underdåniga anfökning,
angående vågen emellan Äby och Simanstorptil Malmsåhs; hvarigenom anbefalles, at
ledan Norrköpings stad, enligit Kongl. Re-
folutionen af d. 30 Junii 1736 îôrft befôrgt1

om denna wågs fortfåttande uti färdigt och
godt ftånd, bör derefter det, fom famma
höga Refolution innehåller och förmår om

vågens fördelning, vederbörandeHåradsboar
emellan, gå i vårkllållighetj hvarom Kongl.
Maj:t och nu defs nådiga Bref oçh befall¬
ning til defs Befallningshafvande i Offergöth-
land och Södermanland låter afgå. Stockh.
d. 1 October.

1761. Samma Konungs Nådiga Refolution, uppå
Norrköpings Stads - och Lands-Förfamlings,hos Rikfens Höglofl. Stånder anförde befvår,
angående Kyrkoherde Vahlet i beröde Stad 5
hvarigenom Kongl. Maj:t i Nåder tillåter
Norrköpings Stad, efter thefs Privilegier, atinnom then ticT, fom Förordningarne fordraPaftoratets befattande, låta få många Prå-fter, fom Magiftraten och Borgerfkapet åftun-
dat för them Prådika och fine Ambets gåf-
vor utmårckaj hvarefter med Bi/koppens ja
och famtycke, i laga tid genom Eieétorer,
tre fkickelige Pråftmånn valjas och genom

Stads-
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Stads- Fôrfamlingen, med Bifkoppens och
Stadens Bref, Kongl. Maj:t i underdånighet
Foreflås; tå Kongl. Maj:t en af thera til the-
ras Kyrkoherde i Nåder utnämnande varder.
Stockholm d. 8 Oflober.

——-——- Anno

samma Konungs Refolution, uppå Magi-j 762.
flratens i Norrköpings Stad, i underdånighet
gjorde anfôkning, om förbättring i lönerne för
Sig och defs Betjening, tils vidare; hvari-
genom Magiftraten i Nåder tillätes ro proC:ts
löneförbättring famt de 4:ra yngfle Rådma¬
nen h vardera 22f D:r S:mt årligen, af de î
Sjumans-Kamlmaren varande Befparings-me
dell, famt hvad dåraf ej förflår, ma tagas af
Magiftratens famlade Dödsfalls-och Avance¬
ments Penningar, och detta endaft til defs
priferne på ätliga och nötliga vahror, famt
våxellCourfen fom desfe prifer Vårkar någor¬
lunda återkommer i jämlikhet med det flack >
fom hvardera voro uti år 173* ? når Stadens
Aflönings Staat utfärdades; Altfammans under
det af stadens 24 Åldfles yrkade uttryckliga
förbehåll, at denna tilökning hvarken nu el¬
ler framdeles, på et eller annat fätt, genom
ytterligare förhöjning i Stads Råntorne, må
Borgerikapet betunga. Stock. d. 24 Nov.

Samma Konungs Stadfåftelfe, uppå Norr-j-gr
köpings Stads författade Reglemente, för et
Brand - och Föriäkrings Contoir därlfådes af
33 S* Stockholm d. 17 Maij.

Sam.
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^"5° öamrr.a Konungs Afflags Refolution, an-
^'gående Staden Norrköping» Anfökning om för¬

bud mot Veds uphandling til de där om¬
kring beiägne Tegeli - Brukens förnödenhet»
Stockholm d. November.

Samma Konungs Refolution, uppâ Norr.1 ^ 'köpings Stads genom defs Riksdags FulImåck-
tige, Borgmåftaren swen Björkman och Of-
ver Direéteuren Anders Schenboms anfökning,
at den 14 December årligen i Byleby och
Schedvi Socken, öfven få hälla Vintermark¬
nad) hvilket Kongl. Majtt i Nåder bifallit,
Stockholm d. 2 November.

rr Samma Konungs Nådiga Refolufion, uppâ1/ 'Rikfens Ständers underdåniga ikrifvelfe, i
anledning af Norrköpings Stads Riksdags Full-
rnägtigs, Handelsmannen Pehr Wibergs gjor¬
de anfökning, rörande durchfarten från Wet-
tern förbi Norrköping til Saltsjön, hvilken
Norrköpings stad med Aslocierade af Or¬
tens Inevànare Sig fåfom Entrepreneurer

Vilja åtaga, enligit et af famma Riksdags-
Fullmägtig ingifvit projet och hvaröfver
Rikfens Höglofl. Ständer, genom y §. det-
famata för godt profvatj hvilket Kongl.
IMaj.ts Nådiga Stadfäfteife, bifallit, famt an-
befalt vederbörande defs och Riklens Colle-
gier, at i hvad på dem ankomma, bör be¬
fordra til behörig vårkftållighet. Af Stock¬
holm d. 20 November.

sitn.
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Samma Konungs Nådiga Bref til Kongl. ''

Stats Conroiret, i anfeende til Rikfens Stan-1'' '*
elers tilftyrbnde; hvarigenom Norrköpings
grad til defs rvbygde Kyrka, undfår uti 4:ra
jr'20000 D:r Ktrr.r årligen; fafom en Kongl.
Nåd och Rikfens Snnders valvilja, for Sta¬
dens Innevånares koffnad och berömliga be¬
mödande, under Rikfens Stånders dårvarelie.
Stockholm d. 22 Martii

Konung Guftaf d. Illrdjes Nådiga Refplu-r^r
tion och Förklaring, angående den år 1762
Magiftraten och defs Betiening i Norrköping
beviljade tilokning i lönerna. .Stockholm d.
24 O&ober.

Samma Konungs Nådiga Refolutions afilag,
uppå Norrköpings .Stads Riksdags Fullmåg-1''^ *
tiges Rådman Johan Boman Pettersfon och
Bryggare-/ Idermannen Georg Langhammars
underdåniga anfökningar.

i:mo Angående befrielfe från Baröfundlke
Pafspenningar för inkommande Fartyg à 2
R:d. Fartyget.

2:do Cm underfiöd til Barnhus inrättnin¬
gen i Norrköping.

3:tio Om Hospitals Holmens anflående un¬
der .Stadens Difpofition. .Stock. d. 2y Oft.

Likaledes:

^4:to Om Ty/ka Påftens ändrande för Norr¬
köping och at denfamma uti en lös Våfka
ma få åtfölja .Stockholms Ty/ka Påft. och

D f:to
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f:tO Öm en vifs och ftåndig Påflordningfamt Taxa pä afgiften för de Recommende.rade Brefven» Stockholm d. Ï8 Dec.

Samme Konungs Nådiga Refolution, uppå'J

Norrköpings Stads Magiftrats och Âldfles i
Underdånighet gjorde andragande, angåendenågon förbättring i Lönerhe för MàgiftratenöCh defs Betjeningj hvarigenom Kongl. Majitutart ät gjöra något affeende på £7 Handels
Soöietetens Ledamöters befiridande däraf, dåStadens Privilegier af år Ï02O uti 14 och
ÏÇ §. §. Hnnas tydeligen innehålla och för»må, det Stadens Aldfie à Menighetens våg»när, ågä rättighet at tala och ilutä, famt atdem tillätes, men icke ålågges förä och råd-'gjörä med Borgerfkapets Societeter i de mål
de 'godt finna j Nàdigft fallait, at Magiftra-ïens låntagande Ledamöter famt defs öfreBet)ente, måge af -itads - Cäsfan ifrån 1772års början, njuta deras efter 173i års Staatmnehafvande löner beräknade i Riksdal, til

«t ïlâdgat Varde af f4 Mk:r få Idnge V/åxel*Cöurfen gårdåröfver, men når den fallit dar»
Under, då jåmt efter desf Marktal, tils denhunnit falla til 36 mark. — Och hvad de fy¬ra lönlöfe Rådmån beträffar, at de aåga aftjfvännåmde Casfa njuta fulla lönen efter 1731års Staat. Gifven 1 Lägret pä Ladugårds»Gardet d» 8 Junii.

1773. Samme Konungs Nådiga Refolution 5 hväri»
genom Maria Chriftina Vveiterberg ålågges,

ät
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at betala Frifchilling for århållen Lagfart af
nå? re defs igenom Gåfva och Arf åtkomne
Faftigheter uti Norrköpings Ttad. Grips¬
holms »Slott d. 23 October.

Samma Konungs Nådiga Bref til Lands-
höfdingen i Lånet, hvarigenom Magiflraten i
Norrköping tillätes antaga en Casfeur på Ex¬
tra 'taat med 300 D:r S:mt lön, af Stadens
enfkilte medel. Gripsholms Slott d. 20 Oft.

Simma Konungs Nådiga Refolution, hvari-r774.
genom »Vtadens donerade, och all Stadens
Jord , utom den få kallade Ladugårds Jorden,
ålågges at til Kyrkoherden i Stads och Lands-
f rfamlingen betala Krono-tionde. Stock¬
holm d. 2 December.

Samma Konungs Nådiga ötadfåftelfes Re-jy^-,
folution på den af Magiflraten och otadens
Tjugufyra Åidftes tråffade öfverenskommelfe
och förening, angående Norrköpings Stads
framgena ötyrelfe, uti 9 §. Gifven itock-
holms Slott d. 2 Julii

Samma Konungs Nådiga Stadfäfielfe, up-
pä det emellan Magiflraten och Stadens 24*'" 9-
Âldl'.e famt Bruks-Patron Elias Pafch träf¬
fade 1 axations Accord, at for Norrköpings
Måsfings Bruk, utom Tomt-ören, Förfkotts-
penningar, och Bakungs - penningar efter Lag,
all ôfrig Taxation för Bruket och defs nu ä-

D 2 gan-
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gande Tomter, årligen med 15*0 Dir S.-mt
til Sjnmane-Kammaren bör betalas. Grips»holms Slott d. f November.

Anno ■

1779. Samma Konungs Nådiga Bref til Lands-
hôfdingen Grefve F. ReenTljerna; hvarigenomanbefalles enl. Apologiften i Norrköping#Trivial «Schola, fålunda bör tilfåttas, at Ma-

giftraten uppfåtter 2;ne Ikickelige Perfoner,pà förflag, h v ara f Confiftorium en utnäm¬
ner. Gripsholms «Slott d. 12 November.

innn Samma Konungs Nådiga .fkrifvelfe til Hög-bemälte Grefve och Landthöfdinge, at all«Stadens donerade Jord afven Plantager, fomnâgre Borgersmån mot récognition innehaft,bör genom Arrende - Auction til den högftbjudande Öfverlåtas; med options rätt för in.
nehafvaren. Drottningholms «Slott d. 28 Julii.

1780. Kongl. Seraphims Ordens Gillets Utflagoppå Norrköpings Stads Magiflrats och Sta¬
dens Aldftes underdåniga befvår, hvarigenomHofpitals Holmen med däromkring liggandeFilkevatten och 9 | Tunneland Betesmark
uti den fä kallade Slotts Gatan; varder Ho-
fpitalet til årkånde. Stockholm d. 31 Maij,

^ . Kongl. Maj:ts och Rikets CammarCollegiiÏ780-Utflag, uppå Bråbo Håradsboars och Norr¬
köpings Stads befvår rörande Simonstorps
vägens underhållande j hvarigenom Staden

ålåg-
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â!52S« enar <*en nu varan<*e Wôîje Broen
af Tråd, förfaller, denfamma af Sten upråt-
ta och ifrån fig fyna låta til Häradet, fem
defs underhållande befôrjcrj Afven fom be¬
rörde Håradsboar den nu varande trådbroen,
fådan Staden fullgjort den dårå vid Synen
för nödig befundn# förbättring, emedlertid
vid mackt håller och med årlig reparation
förfer famt at ofvannåmde Bràbo Hårads¬
boar böra denna våg gemift emottaga til fram*
gent underhållande. Stockholm d. i Augufti.

Samma Konungs Guftaf den IÎIîs Kefalu-^g^
tion 5 hvarigenom Handelsmannen Stenbom
åligges järnte 20 R d. vite, at til Kyrkoher¬
den i Norrköping betala Cronotjonde af defs
i Girdet. Åkerkroken vid Norrköpings Stad
beiågne Åkrar. Stockholm d. 14 Jutui.

Simma Konungs Bref til Cammar och ,
Commerce Collegierne, angående Norrköpings1?8
Stads underdåniga befvär rörande defs andel
i Accifen och Bakungspenningarnej hvarige¬
nom Staden i Nåder tillågges 220 R:d. at
årligen fa behålla. Stockholm d. 2 Junii.

Samma Konungs nådiga Refolution och
Bref til Contre Amiralen och Landshöfdingenr?S4-
Baron Strömteldt, angående beräknandet af
Magiftratens Rölter vid Borgmiftare, Råd¬
mäns och Stads-Secreterare Vahlj hvarige¬
nom Borgerikapet i Nåder bibehålies vid de-

D 3 ras
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ras råttighet, enligit Kongl Förordningarne
af d. i2 Oktober 1743, och 31 Oäober 1706.
Stockholm d. 29 November.

Anno
1737, Samma Konungs Nådiga /krifvelfe til Hög-

bemålte Friherre och Landshofdinge, om
rättigheter for Norrköpings Stad, at mot
1340 R:d. årligen på Tio års tid begagna
fri Bränvins tilvarkning och Minatering.
Stockholm d. 1 Oéiober.

. . __

Samma Konungs Nådiga Refolution; up-
^'på Norrköpings Stads Aldftes underdåniga

anfôkning; h varigenom tillätes mot årfåttning
af Stads-Casfan, at til allmänt nyttjande fa
antaga en Provifionel Trådbro, bredevid den
genom 17S8 års olyckliga Staden ôfvergâng-
ne Vattuflod, fôrilôrde fà kallade Gàmla
Broen, lamt at pä Stadens eget fkôn och
utfeende får ankomma, när en ny Stenbro¬
byggnad, i den Gamla Broens ftäile må fö¬
retagas, på det fådant må kunna lämpas ef¬
ter Stadens vilkor och förmåga, fom nu ge¬
nom hvarjehanda tilllotte håndelfer och dry¬
ga utgifter, blifvit mycket förfvagad. Gif-
ven Haga d. 28 Martii.

Samma Konungs Nådiga Refolution, uppå
' -'^'Norrköpings Stads Borgerliga MilitairCorp-

fers Underdåniga Befvår; hvarigenom Kongl.
Maj;t med fynnerlig Nåd anfer, den koit-
nad, möda och tjenft fom Borgerlkapet ge¬

nom
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nom deras åfven Mifitairiflu beväring fafom
tr0one underfåtare, pâ et hedrande fått ttu
n-Jrk■ , får a: gjôra fine. Militajrifkc râreU
jvy [varande mot ändamålet ^ alt, derföre
och iom intet tvifvel bordt upftâ, at de en-, •
da it härledt lig från under/ätlig trohet nit
och välmening ; hvilket eniamt vore^ Ik.al
st Ikydda dem för oblida, omdömen j, (i lå-»
ter Kongl. Maj:t genom. Contre Amiralen,
Lar.dshöfdingen och Conamendeu.ren med
flora Kortet af defs Svärds. Orden,, KrN
herre Stromfeldt, förehålla vederbörande defs
obehörige utlåtande uti befvåren öfver fift
hnilne Riksdagsmannavahlet jämte befallning
at Borgerlkapets Militair-anllalter med rätt¬
vis acktning anfe och befordra.,. Gifven
Haga d. Maii..

.Samma Konungs Nådiga ökrifvelfe til^lno
Landshôfdingen Contre Amiralen och Com-1
mendeuren med övårds Ordens Stora Ko,rfeta
Friherre Strömfeldtj hvarigenom Förordnas,
at fom Stadens Borgerlkap anfvarar, för det
för Staden beräknade hela B.atsmanshàllçtj
år det deras enfak, at gerrenfarat eller Rot¬
vis denne fkyldighet fullgjura., Stockholm
d. 3 JuliU

■Shmraa Konungs Nadiga Refolutionj hvari¬
genom .alla de Sylior fom på 1731 års dtaatI790,
och 1777 års Kongl. Reiolution, Magiltra-
ten dels Ordinaire Betjäning och Stadens

D 4 lien.
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Tjenfle-Man finnas upförde: i Nåder tilläg-
ges Lône-förbättring ifrån 1788 års början,
at efter tre Daler Silfvermynt Rikidalern
upbäras; farnt at Handels-och Politie Borg-
rnåliaren, fårikilt årligen af Sjumans-Kam¬
maren bör njuta iod R:d. fàfôm ariättning,för Prefidiatet i Hall-och Manufac%ur-Rät-
ten. fom numera Borgmäfiar Ambeter fran-
fkiidtj hvaremot Kongl. Majrt utan redogjö-relfe för Irqvarterings Tolagen, bibehåller
Borgerlkapets Åldfie vid rättigheten at Di-

-, fponera berörde Tolag, i flöd ai uttryckel.förbehåll uti flere Kongl. Reiolutioner och
lidit, famt ytterligare bekräftad genom in¬
nevarande Sradfåitelfe Rei'olution ä 1777 års
Förening och Ôfverenskommdfe; hvilken För¬
fattning kommer at hårmed til råttelfe och
efterlefnad nu och framdeles til Borgerlka¬
pets fåkerhet och Stadens förmohn.

^2n° Jamma Konungs Nådiga Refolntion för3*^2'Rådminnen i Norrköping, hvarigenom de
njuta lika heder och värdighet med Rådmän¬
nen uti ötädernc Carlscrona och Gefle. Gef-
le i lott d. 24 Februarii.

Konung Guftaf d. IV Adolphs Nådigai792,Stadflftelfe Refolution på den af Landshùf-
dingen Contre Amiralen och Commendeuren
med ÖVerds Ordens Stora Korlet, Friherre
Strömfeldt förrättade och af Borgerlkapets

Aid-



îîorrkSpingi Minne« 57

Aldfle nnderdånigfl öfver klagade ringa Taxe¬
ring, för de i Norrköping, varande Judar.
Stockholm d. af Mai}.

Samma Konungs Nådiga Stadfäflelfe Bref^JJ"®
til Landshöfdingen ContreAmiralen och Com- ' J"'
mendeuren med Sverds Ordens Stora Korfet,
Friherre Strömfeldt 5 hvarigenom. Landshof-
dingens Utflag af den 2f Junii detta år, af
Magiftraten underdànigft ôfverklagadt, faftftäl-
ler Kongl. Refolutionen. af år 1777» hvari¬
genom Magiftratens åtgård ogillas, at Sta¬
dens Borgerfkaps Âldfte ohörde, någon Stads
Reparation lata företaga. Malmö d.. 21 julii.

Samma Konungs Nadïga Bref ttl Högbe-
målte Landshöfdingej hvarigenom Tyika el-I^93»
1er S:t Hedvigs Förfataling i Norrhöping icke
tillätes at få Ikil^a fig från S:t Olai el. Sven-
Ike hörlamlingen i anieende til Stadens All¬
männa fattig vard, eller upråtta någon en-
Ikild, i föije hvaraf vid den förr varande
författningen med fattig vården i Norrköping
åfven hädanefter komma at förblifva Göthe-
borg d. 2â julii.

Kongl. Krigs Collegii ikrifvelfe til Baron
och Landshöfdingen Strömfeldt, angående1
Transporten af de til Kongl. Maj:t och Cro-
nan sf Norrköpings Stad ikänkte Amuni-
tions Perfedlar från Skenas Skantsj och hvari¬
genom Högbemålte Contre Amiral ochLands-

D 5 hôf-
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höfdinge anmodas, at förklar? Norrköpings
Stads Innevånare huru berömvärde Kongl,
Collegium anfer deras vid detta tilfålle vi-
fade åhåga, at til Cronans tjenit öfverlåmna,
hvad pä deras egen kofinad blifvit ånfkaf-
fadt. Stockholm d. a o September.

Samma Konung Nådiga Rref til Högbe-
^"mälte Landshöfdinge m. m. Friherre Ström-

feldt:, hvarigenoiri Kongl. Maj:t med Nådigt
välbehag täckes anfe dess Befallnings hafvan-
des Friherre Strömfeldt ej Jmindre ån Magi-
flraten och Borgerfkapets Åldftes ådagalagde
nit och trohet til uptäckaride 2f uphöfsman-
nen til de i Norrköpings Stad, anfbgne högfc
förgripeliga anmärkningar vid et Konungens
Nådiga CirculairBref, afven fom det premi-
um af iooo R:d. utur Stads Cas fan, jiviika
Magiilraten och de Äldile utfåft for den,
fom kan lemna uplysning om uphofs Man¬
nens uptäckande och öfvertygande Drott¬
ningholms Slott d. io Oclober,

Samma Konungs Nådiga Refolution, uppå
1794-Stoctliolms «Stads yo Aldiles underdåniga be-

fvår, hvarigenom anhefalles, at de af judifka
Nationen fa vål i Stockholm, fom uti Göthe-
borg och Norrköping, äfven i Carlscrona,
böra Taxeras til Kongl. Maj:t och Cronan,
på enahanda fått fom med andre Bargers-
»åan, hvarvid 2yie af Judarnas Åldfte bö¬

ra
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a efter i iynagogan aflagd Ed, vara når-
yc'ande. Stockholms ålott d. 16 Januarii.

Samma Konungs nådiga Bref til Lands-^l"0
hördingen m. m. Friherre Strömfeldt} hvar- '
icenom Borgerlkapets Taxerings Mäns åtgård,
a° laxeta Bryggaren och Murmåftarqn'i örn¬
berg för fine iärlkilte rörelfer, af Lands- .
höfd ngen genom Utllag faftftåldtj Nâdigfl;
iaiti'i^lies. Stockholm d. 24 April.
; Samma Konungs nådiga Bref til Lands-i7q,
hôfdingen Contre Amiralen och Comendeu-
ren Stromfeldt; hvarigenom Kongl. Maj.t
tillåter Stadens Invånare at efter öfverenskom-
melfe med fina Grannar, for dem fom icke
äga Brånvinsredfkap, låta tilvårka litt Qvan-
tum Såd, famt at for Pigor få beräkna li¬
ka mycket Bränvin å Perfonen fom för det
öfriga Qvinnokönet. Förklarande Kongl.
Maj:t defs höga och nådiga välbehag, öfver
Norrköpings Stads Innevånares berömliga
nit och beredvillighet at underdånig!! gå defs
nådiga yttran och åftundan til mötes med
inftrrånkning i Brânvinsbrànningen, genom
det de vidtagit et få val afpasfat och nyt¬
tigt Förflag at det fullkomligen uppfyller
I hefs nådiga affigt, och Iran på fått Thefs nå¬
diga Förordning förefkrifvit, tjena til efter-
fyn för de öfrige itåder. Steckholnos Slott
d. 5 December.

.Sam-
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Anno
l7g- .famma Konungs nådiga Rsfolution uppâ'

Norrköpings Stads Riksdags fuilmägtigs Gross¬
handlaren och Kongl. Wafa Riddaren Daniel

' Weijerins underdåniga anfökning, hvarige-
nom Norrköpings Stadr Handels Societet til¬
lätes, at på egen bekofinad inråtta och un¬
derhålla för defs Utrikes Brefväxling, en
liter» Lådervåika, fom med Järnkied och
lås faftlåfes vid Hora Utrikes påft-välkan
fram och åtar emellan Hellfingborg och. Norr¬
köping; dock far icke denne Norrköping
nu lemnade tillåtelfe, gifva andre i vägen
liggande Stader anledning, at föka farama
förmon, icke heller får Biväikan blifva ffor-
re ån öfver Poft Directionen pvöfvar Stadens
Utrikes Brefväxling nödvändigt fördra. Stock¬
holm d. 12 Martii.

Cap. IV.

Cm Stadens Vapen, Sigiller och Mynt.
iMan kånner af Hiflorien at Riken, Land-
fkaper och Städer från gamla tider, genom
visfa mårken blifvit åt/kilde från hvarannan.
Desfe Skiljetecken hafva dels blifvit utmark-
te genom Mynty dels genom få kallade Vapen.

Det kan ej vara en kunnig Låfare obe¬
kant, at detta bruket i vårt Fådernes - Land
undergått mångfaldiga förändringar, alt efter
fom tidernas ikiften gifvit anledning. Nå-

ftan
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ftan hvarje Svea Konung, fom ej förhatligt
genom döden eller andre hândelfer lemnat
Spiran och Thron, har altid utmärkt fin Re¬
gering genom et viist mynt. Glof Trdcdlja,
Björn på Haga, Eric Segerfåll och Olof
SIS Konung, hade redan för mera ån IOOOrde
år tilbaka Sina egna Mynt , med nog befyn-
nerliga prlglar.

Norrköping har fom andre Städer Sitt Va¬
pen. Det föreftåller en Sköld omgjfven med,
ïôrgylde ornaraenter i löf façon. Ôfverft p§
Skölden ftår en Öppen förgyld Hjelm. I deff
fält, fom år Himmels-felärt, fynnes Bokftaf-
ven N krönt med en förgyld och med pär¬
lor infattad Krona. Til vånfter förellålles
en Bila, mellan hvilken ock litt. N finnes
en Regerings-ftaf, förgyld i båda andarna
och med Högröd fårg på det öfriga beftruken.

0'fver Sanct Olai vältra Kyrkodörr, hva-
refi detta Vapen i fårfkild Sten år uthug¬
get, låfes, ôfverft : Norrköpings Vapen; och
under: Anno, 1660. —

Staden har tvdnne Sigill et Äldre och et
Yngre, Uti det förra llär til höger et BÎ
med Krona öfver cch betecknar .Stadens ini¬
tial bokftaf. Detta N fkiljes med en punct
från en .Bila, *) flående til vånfter. Om¬
kring kanten låfes; Civitat is Norcopis ceeretum.

För-

•) En fådan Bila brukades med ganfka långt ikaft
bland öfrige Vapen under forntidens Sjôbatillicr.
Vid Differtatio Borreniara, de rtbnt Seandiant'
rum maritimis, pag, 42, 43,
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Fôrmodeligen år detta Sigillet förft bru¬
kat i flutet af I40o:de - eller 1 början af
iyoötde talet. Jag fiyrker denna min tanke
dels dermed, at jag för 2:ne år fedan i Riks-
archivet på gamla Handlingar fett det i bör-
jsn af iyoo:de talet gå vanligt fått i vax in¬
tryckt, dels ock deraf: at jag i min ego fiajf-
ver fjelfva Manufcriptet af Norrköpings Ma-
giflrats protocolls utdrag öfver Herf Hogen-
Jkells (Bjelkes) olagliga intrång i Stadens
Handelsrörelfe , daterat d. 8 Mîji 15*90 och
anfördt i 7:de Capitlet af detta Norrköpings
Minne, under hvilket protocoll famma Sigill
på ofvannåmnde fått äfven finnes brukad t.

Men det andra Sigillet, fom orått tros
vara yngre och år i fitt äldila format lika
flört med en ordinair Medail, har jag äter i
anförde Archive fedt nyttjadt under visfe
handlingar i början, i medlet och något fed-
nare af i4oo:de talet.

Det nu brukliga Stadens Sigill, i lika
florlek med en f Svenlk Riksdaler, utaf
det nyfsnåmde Sigillet. Skilnaden dem
emellan år blott den: at det fednart förrå¬
der en båttre Måftares hand och at det ut-
mårkes genom åratalet MDCXXX1I. Af
desfe båda Sigillet har män och en mindre
copia, lika flört fom § Svenlk R:d., med
den enda fkilnad från fina Originaler, at til
höger om Sanct Olai Bild finnes et S och
til vänfter om denfamma et Oj men utan

åra-
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åratal. Detta ar båft arbetat. Kan/ke af
den ordfaken äckfå yngre än de andre.
Det brukas åfven af Stads Filkalen, uti Silf-
ver, i deis baton.

Desfe Sigillet- föreftålla Koftung Olof Harald
i hela fin geftalt, Tittande på fin Thron, hål¬
lande i högra handen en Stridsbila och i
den vånftra en glob med et flående Kors
uppå. Omkring Bilden låfes: SigiLjlum Civi-
TATIS KÖKCOPENSIS.

Sanct Olai eller Stads Kyrkans Sigill, nå¬
got fiörre ån § Sven/k Riksdaler, föreflåller
Kyrkans under Påvetiden antagne Skydds
Patron, Sanct Olof, fittande på en hög
Thron, med Krona på hufvudet och en
Spira i högra handen, h vilande på denvän-
ftra öfver fkötet. Omkring Bilden låfes
Sjgiixum Temfli Nckcopensis Sancti Olai,

Sanct Hedvigs eller Ty/ka Kyrkans Sigill
lika flört fottt S:t Olai dito, föreflåller Kyr¬
kans Skydds Patronesfa, S:t Hedvig, fåforrt
flående med fammanknäppta hånder öfvet
bröftet och en Krona på Hufvudet, omgif*
Ven af 2:ne fruktbärande grenar. Omkring
Bilden låfes; Sanct Hedvig, och vidare
derutom: Sighxum Tempu TevtoNici Nör»
-copensis.

Åanet Johannes eller Lands Kyrkans Sigill)
i farnrna fiörlek fom f R:d, Sp,, föreflåller,
Johannes Döparen, hällande i högra banden
en Döpelfe Skål, med omlkrift: .SANCtê Jo¬
HANNES SOCHENS SlGDLlk ' 1

Gu-
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'Stadens fordna Harnejkmakevi, fom i Louis

De Geer den äldres tid förbyttes til et Ge¬
värs Factori, eller Mufqvetberederi, ågde
och fitt eget Sigill, fom ånnu finnes i be¬
håll. Det år i ftorlek något mindre ån en
§- Svenfk R:d., famt föreflåller et Skutge-
vår och et bredt Svärd i gammaldags façon
i kors ïagde. Mellan dem fynas en antiqve
Sporre, en trisf* utaf en hjulbösfelås, etc
tryck och tvånne flora nycklar. Omkring
desfe Inftrunrenter låfes: Ynser Ampt Sig¬
net In Norruoping. Tylkar hafva anlagdt
detta Hamefkmakeri vid flutet af iy Seculo»

Gufiofvianfke Barnhufets tvänne Sigiller,
i lika ftorlek fom i fdels R:d. Sp., det Ald-
fta, fom vanligen brukas : Et Dubbelt Krönt
Grill, *) d. 29Maij, 19 Augufli 1772, med
om/krift: Gustafvianska Barnhusets Sigill
1 Norrköping.

Det Nyare Sigillet, föreftåller Omvårdna¬
den, ledande et Barn vid hvardera handen,
med omikrift: Gustafvianska Upfostrings
WÅrkets Sigill i Norrköping.

Löjlig Borgerjkapets AidJes Sigill, i flor-
het fom en Svenlk Specie Rrd., föfeftåliande
Provincens Vapen, en Grip, omfattande Sta¬
dens Vapen, omgifvit af Handeln, Sjöfarten,
Slöjderne och Ackerbrukets bemårkelfer, med
omikrift: Norrköpings Borgekskaps Sigill.

Bland

•) Gosfarne bîra pa bröftet fen tunn Silfverplåt,
med krönt dubbelt Grill, d. 29 May 1772-
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K ärmters Rättens Sigill, i fiorlek med £
Sv. R;d- föreftållande Stadens Vapen. N.
med en dubbel StridsYxa omgifvit af tvän-
ne Ekeqviftar och Ôfverft en Konglig Kro¬
na, med omlkrift: Norrköpings KÅmnekS
Råtts Sigill.

Hall och Manufactur Rättens tvdnne SU
giller. Det åldre något ftörre ån-JSv. R:d.f
föreftållande en öppen Sköld med en Gref-
velig Krona. Uti Skölden fes et flygande
Bi ôfver et Ullrikt Fåår och pä högra fidan
en Vale famt på Vånftra en planta, underft
tvånne VåfSpolar, med omlkrift: Norkkö¬
pings Hall Och Manufactur Råtts Sigill
1739.

Det yngre i ftorlek med T*5 Sv. R:d. med
lika; Sköld och Sinnebilder, omlkriftens
Norrköpings HallRåtts Sigill 1748-

Notarii Publici Sigill, lika ftort med £
gv. R:d. utvifande Stadens Vapen uti en
blå Sköld med en Kongl. Krona, omgifvit
med Palmqvifiar, och omlkrift: Sigillum
Notarii Publici Norcopiensis.

Stads Fijcals Ämbetets Sigill, lika ftort
med tt5 Sv. R:d. föreftållande Stadens Åld-
fia Vapen förut belkrifvit pag. 61, med
omlkrift: Norrköping Stadsens Vapen 1767.

Sjömans Hufets Sigill^, lika ftort med § Sv.
R:d. föreftållande et Skepp under fulla Se¬
gel, prydt med Svenlka Copvardie Flag¬
gan och Flöjel.

E Skepps*
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Shppx Klarerare'Sigillet, i likhet med T*3
Sv.' R:d. fereftållande et Skepp med fulla
Segel, prydt med Sven/k Copvardie Flag
och Vimpell famt flöjlar, med omfkrift:
Skeppsklareråkp Sigiii. i Norrköping.

Utom desfe Publiqve, äro för närvaran¬
de följande Ämbetens Sigiller, utmärkte af
Visfä Har.dtvärks red/kap: Garfvare, Bryg¬
gare, Bakare, Skomakare, Skräddare, Gul-
fmeder, sämfkmakare, Hofllagare, Tunnbin¬
dare, Repllagare, Svarfvare, Carduansmakare,
Hattmakare, Kiukmakare^ Klenfmcder, Mura-
te, Perukmakare, Sadelmakare, Wagnmakare.

Norrköping hade fordom fåfom flere Stä¬
der i Sverige, Sitt eget Mynt, *) Är 1626,
ïlogs et dylikt uti det hår i Staden inrättade
Mynthus, något mindre ån ^ Svenfk Riks¬
daler, i Silfver. Det foreftålier å ena Sidan
et bevingadt Lejon med framdet af en Grip
Uti fult Jprång. Omkring iåfes: Civit. Nor-
topENsis 1626. Andra Sidan af Myntet, af-
bildar en flående Wafe, bland desfe Bok-
Ifåfver: G» A. R. Ï kanten iåfes: Moneta:
Nôvaï î. OR. {*) Cap. V.

Ï fen gammal Ryrkobok '«ämnes en Malier David
Mynftnållare, fotn gifvit til S:t Olai Kyrka yo
D ï iS;mf.
ï anledning af Konung Adolph Fredncj âtarko'mft

Från Norrköpings Riksdag år 1769- År en Me»
tfaille Hagen 1 Stockholm, fôreîlàllàhde Konun¬
gens BrÖftbild, toed omfkrift: Aïùhio Grsetisfinia
Noftro Virg- Åin. XII. 142. FöreRfrflande Profpeft
af Staden Stockholm ifiåh Hafsfidan nedeift Sta¬
dens Vapfen och dagen d. ä6 Junii 1769.
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Gap. V.

Om Stadens Ägor.
Norrköping har betydeliga ågor. De beftå
hufvudfakligen i Åker Arg och Betesmark.
Stads-Jorden år til fin natur dels Krowe, dels
fcrcno-Skatte, fom år Immédiate Krono; dels
fiälje, dels Stads-Jkaite, fom til Skatte biif-
Vit î ilôft; dels HofpiiaJs-jord, *) fom difpo-
iferas af Kongl. Serafimer. Gillet för Kronans
enlVuira räkning; men Arenderas af Stadens
Invånare, och dels Stads-jord, hvilka af ford-
na Konungar och Drottningar blifvit Staden
fåfom evärdelig ågo til, publiqve nyttta, do¬
nerad. Hvarom mera nedafôre.

Tåpporne emot Byebåck. (*)
Inne1 alla, S'adi skatte 2 Tunnel. 17J Rap¬

pel. Frålfe 9 Tunnel. i§ Kappel. stads¬
jord 4 Tunnel. 21 Kappel. Summa 16 Tun¬
nel. 8 Kappel.

Tappan mellan^ Sommar och Vintervågen
til Linköping, stadsjord 2 Tunnel. l6§ Kap¬
peland.

E 2- Kro-
*) Fordom anflagen til det här då varande Hofp.
(s) Belågre nära Strömmen Norr och Söder om Lands¬

vågen fom går til Linköping. Jordmånen af Åk-
ren beflår \id pafs til hälften af Lerjord. Måft
lik'ål utaf en fruktbar L.erblandad Sandmylla.
Den återftående hälften utgör nåftan til 3 4-.del
los Sandjord, måft Norr om Staden belägen.
Aterftpden deraf år en blandning af Dung, Flat
och Örjord
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KrogareGårdet utom Wåfter Tull, stads-
Skatte g| Rappel, stadsiord 4f Tunnel,
jKappel. Summa 4^ Tunnel. 2f Kappel.

Lilla Adels- eller Mur Gardet, Krono-Skat-
te 3o| Kappel. Stads skatte 6 Tunnel.
Kappel. Frålfe 1 Tunnel. 2>J Kappel.
Atadsjord i| Kappel. Summa 9 Tunnel.
19! Kappel.

Gärdet mellan våftra Husbyvågen och Galg-
gatan eller våflra sâpkullen, Stads-Skatte
281 Kappel. Frålfe 3 Tunnel. 30! Kappel.
Stadsjord 13 Tunnel. 12* Kappel. Summa
18 .Tunnel. 8 Kappel.

Åkrar utom AdelsGårdet, eller ôfira Sâp¬
kullen, Stads-Skatte 2 Tunnel. 6| Kappel.
Frälfe 3 Tunnel. | Kappel. stadsjord 3
Tunnel. 7 Kappel. summa 8 Tunnel. 14
Kappel.

Stora eller ôfra AdelsGårdet, på våftra
fidan om vågen, Krono-Skatte i Tunnel.
£Ô§ Kappel. Stads-Skatte 4 Tunnel. 6
Kappel. Frålfe 2 Tunnel, i£ Kappel. Sum-
mm 8 Tunnel. i| Kappel.

Dito ôftra fidan om vågen, Krono-skatte
8. Tunnel. 19 Kappel. Stads-Skatte 7 Tun¬
nel. 3of Kappel. Frålfe 6 Tunnel. 24I
Kappel. Summa 17 Tunnel, iof Kappel.

Nedre AdelsGårdet, Krono-skatte I2Ï
Kappel. Stads-Skatte 6 Tunnel. I8f Kap¬
pel. Frälfe 6 Tunnel. 22f Kappel. Sum¬
ma 13 Tunnel, 21 Kappel.

Of-
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Ôfre och nedre Hôgshorfvorne, Stads-
Skatte 17 Tunnel, iyi Kappel. Frälfe f
Tunnel. f| Kappel. Hoipitalsjord I4|
Kappel. Summa 23 Tunnel. 2J Kappel.

Gärdet fom kallas Åkerkroken vid Dags-
berga gatan, Krono-S.<atte 22| Kappel.
Stads-Skatte I Tunnel. 10 Kappel. Frålfe
20 Tunnel. 172 Kappel. Hofpitalsjord 24^
Kappel. 23 Tunnel. 10/3 Kappel,

Ängen uti förbemälde Gårde, Kroken
kallad, Frälfe 10 Tunnel. I3f Kappel.
Hofpitalsjord i Tunneland 9? Kappel. 3um«,
tr.a 11 Tunnel. 23* Kappel.

Lyckorne vid Södertull och Dagsbergavå-
gen. .raie 3 Tunnel. 9 Kappeland.

Dragsgårdet, nordan om Staden, StadsSkat-
te, 2 i unnel. 9* Kappel. Fralfa y Tunnel.
261 Kappel. Stadsjord 29 Tunnel. 28f Kap-
pel. Summa 38 Tunnel. 1 Kappel. *

Gärdet mellan gamla och nya Enebyvå-
gen, Stads/katte 20 Kappel. Stadsjord 17
Tunnel. 29! Kappel. Summa 18 Tunneland
17/ Kappeland.

Gardet mellan Eneby och Kullinge vågen,
Stadsjord 12 Tunnel. 3 Kappeland.

Lyckorne näft intil Norr Tull och Kul-
lingevågen, Stadsjord 18 Tunnel. 3j Kap¬
peland. r

Stohags gärdet, Krono-Jord 12 Tunneland
3* Kappel. Stadsjord 61 Tunneland 2i,*K
Summa 73 Tunnel. 24,^ Kappel.

Oilra Ladugårdsgärdet, Hofpitala-jord 3
E 3 " Tun-
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Tunnel. 23§ Kappel. Stadsjord, 33 Tun¬
nel. 23Î Rappel. Summa 37 Tunneland
if Kappeland.

Wäftra Ladugårdsgärdet, Hofpitals-jord
3 Tunnel. 8 Kappel. Stadsjord 29 Tunnel.
6| Kappeland. Summa 32 Tunnel. 14ï
Kapp pel and.

Summa Krono-Jord, 12 Tunnel. 3| Kap
pel. Kronolkatte, 6 Tunnel. if| Kappel.
StadsIkafte, f3 Tunnel, f Kappel. Frål-
FrJlfe, 78 Tunnel. rgj Kappel. Hofpitals-
jord, 9 Tunnel, ifj Kappel. Stads-jord,
272 Tunnel. 2ff£ Kappeland. Summa, 432
Tunnel. 2of Kappel.
Slottet Johannis Bo-g med omliggande ägor.

Slottet innom Vallen innehåller, Stads-
jerd 10 Tunnel. 6 Kappeland.

Butängen, eller Saltängen, Beteshage, Stads-
jord 76 Tunneland.

Norra Sylten kring Slottet, Betesvall, Stads¬
jord 36 Tunnel. 10 Kappelaud.

Slätten mellan Staden och Slottet, Betes-
vall för Svinkreatur, Stadsjord 12 Tunneland.

Ang och vidare Betesmark.
Rådmans Ängen, Stadsjord 22 Tunnel. 6

Kappeland.
Ibidem, Stadsjord 16 Tunnel. 13 Kappel.
Risängen, Stadsjord 60 Tunnel. 8 Kappel.
En liten Äng Comminiflri uti S:t Jo-

£annis, Stadsjord 1 Tunnel. 23! Kappel.
I Tegelängen, Stadsjord 10 Tunnel, j |

Kappeland. ' Kyrt
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Kyrko ängen, Stadsjord 3 Tunneland 6
Xappeland.

IV ld Sjötullen en liten Ang , Stadsjord l
Tunneland.

Södra Sylten, Stadens Betesvall, Stadsjord
130 Tunneland.

Blixholmen Betesvall, Stadsjotd 3% Tua-»
neland.

Skeppsholmen, Betesvall, Stadsjord iQ
Tunneland.

Kofpitals holmen; Stadens Betesvall, Hok
fpitalsjord 36 Tunneland.

Wid Tegelbruket, en Hage, Stadsjord t
Tunneland.

Summa, Krono-jord 12 Tunnel. 3,| Kap»
pel. Krono ikatte 6 Tunnel. iy,£ Kappei.
Stads-ikarce s 3 Tunnel, f Kappei. Frålfe
ji Tunnel, 19., f Kappei. Hofpitals-jord 4Ç
Tunnel. i-;f Kappei. Stadsjord 708 Tunnel,
3/, Kappeland. Summa 903 Tunneland
3o| Kappeland.

Nårmare Förklaring.
Man har ej, hvarken af Manuicriptar eU

1er andre Handlingar, långt mindre af Jord-
Bikicer kunnat finna, at något Hemman til
t aden? anläggning blifvit donerat. All den
Specificerade Jorden är belägen innom Sta¬
dens Rågång, fora uttryckligen namnes i
Konung Albrechts Bref 1384. a) Under

E 4 Ca.
o) Råfftetinga Domsbref, fom ogillar Norrköpings.

Boernas uptagne Täppor på nåltliggande Häraders
Alimenhings jord, pH hvitken de efter Konung
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Cathollka tiden har en flor del af Stadsjor-dsn blifvit lagd under AJkeby Klofier; mentilfôll Kronan vid Reformationen, tillka medde fa kallade Ladogårdsågorne

Ko-

Albrechts bref aliénait bafva rättighet til mulbe>
te och Svinevall. Dat. Linköping Torsd, efter
17 Maji 145:4.

Wy Erich Erichfon Riddare och Do£tor Nicolagus
Rytting girom witterliget at then thid wi Rtejzjle-
ting hôilom i Lincopung, aarom effter Gudz byrdh
MCDLIV, Torsdaghen neft effter San&se Gert.
rudhîe Dagh , komme för ofs Borghmifterne och
Radhet i Norrcopung, och kasrde til Hxrctzborne
i L.osungz Hxradht och i Brabo Hxradht om tkc
Raamxrkc och Stadasns fryhet, fom Konung Al-brccht them gifzoit hafwer, lydande a.h the fkul-
li innan förmselte Raamserkie haFwa fry mulcbcctoch Szvinowall i fwa mattho, ath hwar man iHseradhet ok annar fom ther seger nagoth för in¬
nan, r.jutha thet han jer rsetth uthi och hwci
innan forejkreffne RaamcxrkieJkier, Jkal rxttxs eff¬ter Stcdzlagh ok hafde the oppa förefkriflfna pri-vilegio war nadoge Herre Konung Carls Stadhfx-Jlebreff, ok nu wilia Hseredzbone i fôrfkrifnse Ils.
radom ok andre, opdriwx nagra lyckier , fom Bor¬
garne hawa intsept inna fôrflcriffna Raam<erkie,ok bruka fik til nyttho, mot förfkriffna theises
privrlegio, ok aeru begserande lego theraff ; til

^ hwilket förfkriffna Hseredtzboo fwarathe, ath för-flcriffna Stadz utwadho sera Hseredz Almennung,ok sero okandre fom theruti dehla hafwa, ok för-ikriffne Borgare byggia then Almennung in, okbruka honom anolunda sen therses privilegier uth-wifia, okthy tyckies them, efter thet förlkriffne
tsepper fta oppa ther is Hseridz »godelom, at Jko-
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Konung Guftaf Adolph och Drottning Chri-
ftina återftålde Staden de ågor, fom Catho-
licismens fnâlhet tilfmet fig under vidfkep-
jeliens gyldene dagar, och Chevalleriets
jåckande rättigheter rôfvade, genom efter-
âtne och ouplyfte Regenters biträde från et
attigt Borgerikap,

E y Gu¬

la fm utwœda faas ella brukas annOrledis asit

Stadhfins privilégia utwyfa, tha cere Hœrtdsboer.
nce fjelfwe ncemf at bruka the jord for therxs pen<
nirtga, eller ok wilia Börgerne förjkriffna utwœda
bruke med intxpper, fnm thc nu begynt hafwa tha
blifvie i Hceredz minne efftcr Skcelighect, fom the
af cider gjordht hafwe. Hwiiket wy fatthe til
ittemden ok han ranfakadet fwa, at fôrfkriffna
Borgare mage ey bruka fôrfkriffne Almennungo
a^norledis, cen til tkœra Swynawall ok mulabeethy
fom thera privilégias uth.wyfa. Wilia the nagoth
thcr emot fyka ella fara, tha hafwa thet medh
Haeradies ella retta segande minne. Ty dômbdotn
wy fôrfkriffna lyckior ogildhe, ok at the fkolo
opbrytaes, ok alri offi.erae nedaerfaettias, uthan
medh aegiande minne.

Till wirtnesbyrdh haengiom wii war infigle F<5r
thrtta Breff. Datum, anno, die et loco, qvi-bus Supra.

Konung Albrecht mage, i kraft af ett Jlikt får.
bud, antingen hatat Norrköpings bverne enjkildt,
eller ock SuenJka uppodlingar i Allmenhet — eller
ville Han heldre at hans underfâtare Jkulle varma
fg dn a'a. Hvartil tjente de genom vedbrand
afrôjàe och fedan obrukade Härads platsfsr ?
— De tilaörde Kronan —
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Guftaf Adolphs Privilegier af år 1620
§. $. 18 & 19, famt Drottning Chriflinx
Refolution af d. 31 Ofh 16 o, tillika med
Hennes Donations Bref, dar. d. ? Jan. 165*3
tildömma itaden befittnings ritten af fina ur¬
åldriga ågor.

ReduAionstidert, fom utpråsfade få många
Tjenftemäns tårar, hotade väl åfveri Norrkö¬
ping med någon ågoförminlkningj men var
dock motförmodan fä Ikoniam at Staden be¬
höll ail fin jord.

.Stadsågome beftå, l:mo af T2 Tunnor, 3*
Kappeland Kronojord, tom på P.ufthålt är
indelt, och hvaraf Rudhalltägarne Staden
ohördan före 17'v.) be; -.ttas fått köpa Skatt-
rättigheten - s:do Krona Skaitcjoi d 6 Tun¬
nor, 15 § Kappeland, dels Kronan Immé¬
diate behållit, del* ock indeldt åt KronoBe¬
fallningsman i Bråbo Hårad på lön - 3-*tio
Stads Skattejord, >3 Tunnor och y Kappar,,
hvarå från uråldrige tider Skattrlttighet blif-
vit förvårfvad emot vifs afgift tii Stads Cas-
fan. 4:to, Frdlfejotd 78 Tunnor, 19I Kap¬
peland, dels köpt af Kronan, och dels gif-
ven i vederlag för til Militien afftådde gods
på Landet, hvaraf Staden kommit i mift-
ning. Denna Jorden nyttjas af private
Ståndsperfoner. f:to, Kyrkojord 3 Tunnor
och 6 Kappaland Ang, fom mot lindrigt
Arrende innehafves af Stads Comminiftern
för Notarie Jyflans beftridande vid Kyrko-
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Rådet. 6:to, Hofprtahjord 4? Tunnor,
j-j Kappel., hvars Difpofition förut är
omnämnd. Således äger «Staden:

Tunnor Kappeland.
Åkerjord - - 272,
Ångvall - - 19?4:
Betesvallar - - 3r4, 16

Summa, Jord 704, 28,/j.
Hvaraf dock fjelva Slottsgården med deft

Vallar och Grafvar, utgjörsnde 10 Tunne-
och 6 Kappeland afråknas fàfom tillagde
Landshöfdingen i Länet til förbättring i den
klena ôfi«n ; hvarföre Stadens hela behåll¬
ning i iord blifver 694 Tunne- och 23,-/4;
Kappeland: hvaraf Åkerjorden med Ången
genom Landshöfdlngars och Magiftraters För¬
fattningar blifvit Difponerade til Planterin¬
gar, til Pråfterlkapets indelning, Håilfkjut-
fens underhållande, fattige Borgare Enkors
och Borgares underftod, til Magiftraten och
defs Betjening, famt Stadens Åldfte och Le¬
damöter vid Kâmners Ratten och andre Sta¬
dens Collegier, emot fördubblad Akerafrad
til Stads Casfan. Betesvallarne nyttjas fam-
fält af Bergerlkapet och öfrige Innevånare til
bete för deras Kreatur, emot Betespennin¬
gars årläggande til «Staden.

Caf. vr.
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Cap. VI.
Om Stadens Folkmängd, Kronoutjkylder, in-kom/ler m. m.

Folkmängden utgjorde I7P4*
Perfoner.

Med Borgelig rörelfe - - 363.Gefäller - - 178.
Lärogosfar ; 200.
Drångar - - - - 217.
Pigor - 899»Manufaktur - Arbetare - - 36?.Huftrur - - - -

Ringare Invånare - - 488.Söner och Handelsbetjenter - I3f.Ötåndsperfoner af båda Könen - 581.Folk utan förfvar - - 71.Bräcklige, fom betala Mantal - 42.Riderfkap och Adel med Barn och
Betjening - - - 124Gamla och fjukliga famt oföre - 946.Barn under femton år 236Ç.Judar, Gifte Io par - » 20.En Enkling och en Enka - 2.

Ogifta, öfver if år, 13 Man-och
4 Qvinkön - I7«Barn, under rf âr, II Man-och
11 Qvinkön - 22.

Summa, hela Folkmängden iNorrköping - 8629. (bAf desfe betala Mantal - 5132
Rid-

V) Redan ififq ägde Norrköping J000 Invånare.
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Ridderlkapet och Adeln betalar val fine öf«
rige Onera for fig och tjenftefolkj men ick«
Mantalspenningar.

Kronans årliga inkomjl i Norrköping utgör i
Genom Mantal, Bevillning och Perfonele af-

R:d. ik. r:ft

gifter, nåra - - 11,000.
Genom Påft - Uppbörden

för 1794 omkring 3,000.

dumma, årligen per medium 14,000.

Landttulls och Accis Inkomjler af Staden.
Behållen Inkomjl:

R:d.Anno
1684-
- 8r.
- 86.
- 87.
- 88.
- 89»
- 90.
- 9r«
-192.
- 93.
- 94.

fk. r.

6468.
6521.
6244.,
7026.
5978-
588f.
5258.
59°5*
T644.
5346.
4912.

' Summa 65,187.
Summa, årligen per medium 6,518»

Af
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Af SjôtulIsMedlen har, fedan löner, Pen-fioner och alla ôfrige utgifter blifvit afdrag-

ne, Kongl. Maj:ts och Kronans behållningvarit:
Anno R:d. /k. r.

1784. - 18,762.
- 87- - 20,06.
-86. - - - I9>W.
- 87. " - - 23,684.
- 88- - - - 13,6? 1.
- 89. - " - 17,967. i
_ 90. .- - - J 2,896.
_ 91. - 17,444*
>92. - 1?,674.
- 93* ~ 19,792*
. 94- -■ 13,069.

.Summa 193,102.

Årlig behållning af SjötulIsUppÖrden per
medium - 17000.

Äåledes år Kongl. Maj:ts och Kronans årliga In-komfi af Norrköping, Circa 37,?18-

Norrköpings Stads Jnkomjier för Är 179\.
Telagen, fom uträknas å i Proc. efter

det i Tull Taxan af år 1782 utfatte varde å
alla til och ifrån Utländlke platfer gåendeVahror, utgjorde 1794,

Inkommande 296 R:d. 43 flc, 4 r.
•' ■

Ut-
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U;roende — ^47 R-d. 54 fk. 3 f«
packhus-Penningar, hvilka betalas med £

proCent af alle vahror, fom pssfera eller bö¬
ra aenomgä Fackhufet. 48 R:d. - Jk 7 r.

Vägare-Penningar i Packhufet efter en
Kongl Taxa af d. 22 funii 1722 (NB. för
de vahror fom deri e| finnas upta|ne ärläg-
ges § proCent af värdet.) 6)\ - 6, - i.
Uti MetallVâgen - 1385-36,-4.
Uti Victualie Vågen - 5-9,-12,-2.

R:d. 263 6 fk.. 7. r.

Stämpel'Penningar, fem arl'ggas for alt
ilampelbart gods, f proCent af värdet

43 fk. 9 r.
Våghyra for kommande eller gående vah¬

ror ~ - - - 426 R:d. 40 fit. 2 r.

Tunn Pnnningar betalas 3 rft Tunnan
f8 R:d. g fk.

Torg Penningar for fådane vahror fom får-
yttras pä Torget - 77 Rtd. 5" fk:

Bom- och Lnfl-Penningar, efter Fartygets
Laftetal ä 2 fk. Liften 40 R:d. 40 ik.

Bro -cch Påhl-penningar äfven efter La-
ftetal - - .19 R:d. 44 fk.

Inrikes Hamn' Penningar i fk. Laft en for
alla de från Inrikes Orter hit anländande
Fartyg - - 107 R:d. 2y fk. 4. r.

■Åker Al/rad och Vtfådes Penningar
20 R-d. 3 Ik. ri r.

^ Betes Penningar, betalas med 19 Ik 4 t.îôr hvarie Ko-Kreatur, fom inflåppes på,
Stadens Betesvaliar 160 R:d. 33

Bo-
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Bofkaps-Penningar 2 ik., åfven för hvar-je K o-Kreatur 23 R:d. 22 ik.
Tomt-och Värderings Penningar, betalasaf alla Tomter innom Staden, då de ej årofriköpte - - 180 R:d. 30 ik.

Ladu-Af'gift för LogePlatfer
6 R:d. 8 ik. 11 r.

Fårjkotts - Penningar fôr h varje Matlag,eller dem fom hafva egen eld och rök i
Staden - - 240 R:d. 42 ik.

Frijkillings-Penningar i Proc. af alla Kô-
pe-Summor - 324 R:d. 22 ik. 11 r.

Sjette och Tionde-Penningen för utur Sta¬den gångit Arf - IQO R;d. 17 lk. I r.

Diversfe Arrenden och Hyror jämte Va¬
gare och Dragare-Penningar af Måsfings-Bruket - - 2448 R:d. 36 ik. 9 r.Mätare Penningar 3 r. Tunnan

232 R:d, 32 ik. 6 r.
Saköres Medel til det belopp de vid Dom-

Rolarne biifvit ädömde fom minikas genom af-
kortningar - » 42f R-'d. if fk. 10 r.
Stadens andelafAccifen 220 R:d.

Bak och Ring Penn. 49 R:d. 43 ik. 11 r.Extra ordinarie inkomfier 106 R:d 8 ik.
Burgälds Penningar, årlågges af alla demfom blifver Borgare 63 Rd. 16 ik

Brand Casfc Penningar Dito 44 Rd. 32 ik.
Interesfe Penningar 182 Rd. 18 lk.
Conffcations Medel.

Dana-Arf (når ingen Arfvinge finnes
Sta-
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Stadens Skott eller de Taxerade Medlen %

fom til fårfkilte ärlige behof uplåggas och
användas, utgjorde detta år

2673 44 /k. 2 rj

Summa 9210 R:d. fk.
Genom afkortningar, fom årligen fötefall*

och åfven detta året upftått, har inkomtt-
Summan blifvit något minlkad.

Qrundsvdrks-Penningar, utgjorde detta
äret 789 R=d. 37

Desfe Medel äro anflagne til underhållan¬
de af et Muddervdrk, til Strömmens renfan-
de och förekommande af upgrundning. Al¬
le Vahror, fom komma til Staden eller gl
derifrân denne vågen, måfie årlägga en visf
afgift, enlikt en uprättad 7'axa af den. 24
Martii 16885 hvilken dock under tiden blif¬
vit något förändrad. Den fednafte år af år
1784. Sårikilt redogörelfe för desfe medlen
upråttas årl.j hälft Grundvärkets bedrifvande
och de koftnader fom dermed åtfölja, be-
firidas af detta Vårkets egne inkomfter och
egna Direåion.

Inqvarterings Tolagen, fom difponeras en-
famt af Stadens 24 Åldfte, utgÖres genom
Jdels proC:t af utgående och £dels af in¬
kommande Vahror.

Hvad Skottet eller de Taxerade Medlen
vidare angår, få anmårkes at den Summan
fom härföre år utfart, det ena året kan va¬
ra ftöire och det andra mindre, alt i jåmn-

F fö-
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forelfe emot de fiörre och mindre utgifter)forn Ikiftevis kuhnâ fôrrefailà.

De hufvudfakeligâïte och ärlige behof hvar-
til de Taxerade 'medlen påföras och Zhvån.
das âro:

Schota Collegernes 'och Ttads-Fåltfkjårens
Löner, Stads och Brandvaktens Beklådning"Och Löner, Garulåggning, Brobyggnader och
Reparationer, Câncelîie Gebiir, Skjutfens un-
dirhàïîande och Båtsmans afgiften.

Debiteringen håraf, linjer efter följande
Fyrketal, neml.i

Tomt Fyrkar och Hus Fyrkar, fom grundaTig til fl or i ek, etter Invånarnes ihnom «Staden
ågande Tomter och Hus, famt

Borgerlige Fyrkar, hvilka Bofger/kapet ef»'tet 'deras rörelfe årl. påföras,. >Tomt «-och Htfs Fyrkarne deltaga uti Scho-
JaeCôliege'rnèsj 'och StådsFåit/kjrens Löner,jåmté Brobyggnads Medlen, och påföras en*famt hväd til Brandvaktens Löner Och Be-
kiådnihg åtgår $ Men Borgerlige Fyrkarnedererftot deltaga icke aliénait i desfe utaA
Utgores äfvetr enfaTr.me de öfrige upråknä-de bèhoïveb,

Cap. Vit.
Din liätidei) Fabriquer och 'ofrige Närings*Fätigi

Norrköping gjorde ej på låftgt når, få ftor
FjgUî i uù îôreifs under Medeltiden fom desf

når»
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nårmafte granne Söderköping. Orfaken Iig-
oer tvifvels utan deruti : At den fiftnåmnde
Staden, med en mindre utfträckt Skjärgård,
och fåledes fåfom Nederlags Plats mera til-
gangelig för de omkring Ofterfjön belågne
Hanfejritder, tillâckade fig deras Handel.

Norrköping hade derigenom fåkert gådt
under för fin mågtige granne, få framt ej
defs betydeliga Ström, genom fina mångfal¬
diga värk uppehållit de Innevånare, 1'ora re¬
dan nedfatt fig omkring defs firånder; Och
om ej et indrägtigt Lax-Filke a) riktat Kro¬
nans Dråttfel och det Catholika Präfter/ka-
pets inkomfier, fom den tiden förftod at ta¬
ga väl för fig.

Men Norrköpings lyfande period var än¬
nu ej kommen.

När man undantager de Privilegier fom
Konung Albrecht år 1^84 gaf denne Staden,
och några ftrödda Handlingar, rörande Aike-
by Nunnors inkomfter häri Orten, hvarmed
de få rikligen betaides för fitt Ave Maria
och hat til alt uppenbart umgänge med Man¬
könet, finnes i öfrigit ända intil Reforma¬
tions-tiden liten eller ingens uplysning om
Norrköpings Näringar och Handelsrörelfe.

Guftaf I, få ftor i alt, befriade ej allenaft
fine Underfåtare från Chriftians blodiga bo-
jor; utan fökte åfven at affkudda et Ut-

F 2 låndikt

<t) Redan år 1283 nâmnei Norrköpings Lsx-Filke
i Drottning Sophine Bref.
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lärsd/kt handelstvång, hvarunder Rike? trä*
nade och defs inbyggare utmärglades. Han
förekom fnarl Hanfeftådernes Monopoiiike
ingrepp» De Lybfices oinikränkta friheter
indrogs. Men Svenfkarne, altid godtrogne,
låckades af des fe förtörnade Utlänningar at
til en ftot del öfvergifva fitt Fädernesland
under hopp om ftörre fördelar på främman¬
de Ibottn. Rörelfen började härigenom få
afftadna, ät 'flere låders Innevånare redan
1Ç3I deröfver yttrade fitt mifsnöje.

Faft ån alla olagliga Hamnar i Bråviken
Utdömdes, vann dock icke Söderköping der-
jgenom de fördelar man förmodat. Aldra
minft fedan Norrköping genom et Kongl,
Jiref B) tags i lika hägn och föriVar med fin
snågtige granne.

Sedan et främmande Handels-întresfe nu
ïneta icke ågde få vidfträckt utrymme fom
förut» at efter egit behag hushålla med Ri¬
ket} och Landets innebyggare deremot fin*
go fullkomlig frihet och tiiråckelig upmunt-
raft at fjelfve anvånda egne etteeter och be-
förja fine behof, började rötelfen efter hand
draga Fig til Norrköping, fåfom et ftålle hvil-
ket ägde de förmohner, fom i flere affeen»
den kunde gifva Handeln trefnad och lif.

Nära belägen intii provincetls Bergflag
felef Transporten derifrån låttare ech mera

be-

£) Roftäng Guftafs Ere? om olaga Köpsnilcap och
tUmpnerSj dat» Stockholm In d, Michaelis 1531»
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fceqvåm til Utlkeppning, Anlagd nåfian mitt
uti Landet, gaf han de omkring liggand©
orter en genare vig til fina behofvers fyl-
lande och egne Produfters afyttrande.

Nlringarne drogo fig derigenom ännu me-
ra dit. Folk ifrån långväga Trader funno
dår beqvåmt utrymme för fin bärgning,. Or¬
tens fördelacktiga läge: (Har faft ån ej juft
pä fitt råtta fiålle, må dock följande An¬
märkning få rum; Dçt år fåkert, at fall än
Stadens Uge tyckes utmärka at Orten år fund,
h vilket ock de Norre och Vçftr© Traderna
vArkeligen åra, få fpörjes dock mera fjuklig-
het bland Folket, åt den Ofira fidan, där
marken år fumpig. Denna ollgenhet torde
dock hjelpa fig fjelf med tiden. Snarare
Ikulle den likväl chå£vas genom en tilråckligt
djup graf utom Qiira Staqvettet, fom ledde
fitt utlopp vid Sjötullen. Derigenom öp na-
des et nödvändigt aHopp för det öfverfiödiga
Hå;?-och Vårvattnet, fom nu genom fitt
långfamma utfi.iande, tvifvelsutan med för-
ruttnade dunfier Ikadar luften.) Blef ockfå
af en vis Regering underfiödd, med upröd-
jande, odlingar och förbättringar. Invånar-
ne njöto all möjelig fkygd af Konung Gu-
ftaf

c den fifia, Johan 111 och Hertig Johan;
af Oftergjöthland. —» Upmuntrad genom en
fådan omvårdnad, dröjde icke främlingen
Hnge, innan han ned latte fig på ct få för*
delaktigt ftålle.

F 3 De



86 Norrköpings Minne.
De utmärkta fördelar Staden vidare feck

åtnjuta genom den ftore Guftaf Adolph och
Drottning Chriftina, til fynbar förkofran och
upkomft, låra vid aldrig förgätas, hvarken
af famtida eller efterkommande.

Norrköping nyfs förut fä obetydelig an-
fedd, (och lom af våra håfdatecknare för-
niodeligen ånnu mera fparfamt blifvit om-
mtnd, få framt ej vidlkeppelige Munckars
fifsningar til en öfvernaturlig vårkan vidtrömmens affiannande, hade til en del väckt
deras upmårklamhet,) ileg nu med fnabba
fjåt til vålmåga. Slöjder och Handel togo
der fitt hernvifh Med et ord: Norrköping
fick fnart et lydande" Rum bland Rikets
Städer.

At få mycket fdkrare finna defs tiitagande
flyrka, behöfver man blott kafia ögonen på
de Förteckningar Ôfver Stådernes Taxeringar.
Af dem fer man, at Ar if87 beviljade Sö¬
derköping åt Konung Johan Illrdje 120 Un¬
gerika Gyllen 5 men Norrköping blott Qo
Dito. c) Är
c) Dalins Sv. R:s Hift., Tom. III Vol. II, pag. 186.
Uti Sålllkapets fkrifter, för Allm. Medb. Kunfkaper,

I Bandet, pag. 14, heter det at År iyjo betala¬
de Norrköping 12 och en half Wark i Stadslkatt;
men Söderköping blott I Dito. Detta tyckes
tipkafta någon contradiction mot v. Dalins An¬
märkningar. Sant år det : at ej den iiftnåmnde
Staden undergådt någodt ödesmål på desfe 57
År«n, härigenom förfkoning kunnat väntas i Kro-
noUilkyldernc. Låfaren må fjeif döma om rick-
tigheten af desfe upgifter.
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Är 1604 var Krigshjelpen lika för häda

Stiderne, nemiigen 70 D:r för hvardera d).
Är 1624 gaf Norrköping i fammanfkott ti!

Sjöfolks underhäll ifoo Drr j. men, Söderkö¬
ping ej mer ån 1140 Dito e\ Således hanf
Norrköping in.nom en tid af. 37- år ifrån, en
betydelig undervigt i vålmåga ej allenaft upp
til jåranlikhet med fin florerande Rival, utan,
tog åfven utaf honom Lofven, genom, enig¬
het, flit oçh. et förnuftigt Hushållsiatt bland
Invånarena.

Det biefve nog fvårt at få lång tid efter
befkrifva Stadens då varande Handelsrörelfer.,
— Hvad man med vifshet kan iluta utaf
de i Kongl. Çamiriar Çoflegio, förvarande,
Handlingar år: at Norrköpings Borgare Ären
if39> *5% och K69. ånnu infkrånckte fin.
Sjöfart til d.esfe innom. Qrefqnd belågne
Hamnar, Revel, Dantzig, Stralfund, Rolfoc^
Lybeçk, Flensburg och.. Köpenhamn,.

Til desfe Ovter utfkeppades härifrån;.
Stångjärn, Tjära, Bräder, Oxhudar, Talg,
Smör, Hvete, Råg, m. m. dererr.ot infördes
Salt, Humhla, Lin, Hampa, Specerier, Ohl,
Körjledrank, Rheinjkt Fin, diversfe Kläden,
Lär/ter Sf. fj

F 4 Mat*
i) von Stjernemans Riks. D:s. beflut, Tom» 13

582.
0 Ibid. Tom. I pag, 773.
f) Se Tullvåik. i Kongl. Com. Coll. Hand.
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Man finner åfven at Borger/kapen i Lin-

tSping och Wadftena med egna Fartyg utfeg-lat hårifrän 1539 för at Handla på förut,
nämnde Orter, g)

För.

g) Förmodeligen för at nyttja den Tullfrihet, fom
desfe 2;ne Städer beviljades 1

At Ortens Posfesfionator på iycotde talet gjorde
Norrköpings Invånare mycket intrång i dera» Han-
del, och vid flere tilfållen fökte deras utmärglan¬de, finr.es af mångfaldige Handlingar och Origi¬nal Brefver, Åfveniedes at Adelen brukat tagapâ Crédit, utan at någonfin vilja betala. Ofver
de Aadelige Hoifkneckter på Norrköpings Husock fynnerligen öfver den Vålbyrdigc Herr Otto
Kaggc, klagade Köpmännen inför Carl IX fågan,de fom orden lyda : - - -

Och tå wy them wdgre, att utborge på theras ör-
dom heller genjkrifwelje, heller penningar för bor¬
get goz, kreffje, warde wy med Jlrengh bejtraffelfeofjpifedc ok i wåre egne hus famt Ktöpejluger påFårjkranket, (Dilken) bcfynnerligh utaf them Wel-hyrdige Herr Otto Kaggc ok des geliker ok Drun-
ger medh Kåpper famt Snidare pitjker på Under-tröjan ganjka ockrijlcligajlagne ok Marterade, hwil-åiet fynes ofs för zvar tjerjl megtha tvnght wara
• - - Norrk. them 4 Ap,At Handelsmannen Cå vål denna gång fom vid fleretilfållen feck Regentens Proteftion mot dylikaDefpotiike grofheter, år lått at finna för den,fom känner huru denne Herre ej fållan anbefaltevift Folk it 1000:de D - - - om de öfverfkredofina Privilegier. Se något hårom i föregående
3 Capitel.

Herr Hogenlkell (Bjelke) på Lodby i Weftra Hus-
Sy §©«hefi var ca bland dera fots med clofligt
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Fôrraodeligen hade desfe Städsis Utrikes
Handel cphdrt, då Norrköpings Invånare få

F $ faun-
Landtkjöp inträngde lig » Norrköpings Handian,
des rättmätig» Näringsfång. Det kan fynas af
följande Protocolls - Utdrag vid Allmän Rådftuga
1 Norrköping d. 8 Maij I j'90.

-kenne vvy os Burgemeftcr ok Råådh }utr Norrkjö-
ping ok giöre witteriigetfr, atth; Anao X90 th,
2 Waji handlade, the Edie ok Wellbördighe
Minn Fallne Erichsfonn thill RaflFné 1'asnpt Jönns
Wullffstonn thill Fyllingerum medh Biugeraefter
ok Råådh , ok Menighetenn her uti Norrkiöpungh,
Pål Högtztbemelte Kongl. Majtfa wegna, ok
iblanndh Anndre Koagl. faker, Fulma&ers werff
åvannde, fom dhe förfchreffne Kongl. Maj:t thil
betrodde Minn, ber påå wårth Råådhuus optaele
ek thill kenne gåffuo, frågade thee godhe Minn
ofs alla famptligan, till huadh Hanndell ok Kio-
fettfkaf, fom Herr Hogenfkell, hosf osf bedrifft
haffuer utann ok innan Stads, fa zoell med Tyfker
ok fremende fom ok elefl fa Landsbygden, fom enxth
Lagh.Jkedt wåre ofs ok mår Stad thill Jkade ok för¬
tryck. Däå bleff menighe Mann tilfragath the rom
ok högelighe förmantb, fååfom ok tilfô; nhe en re¬
lä allareda fkedth wax, om the någoen fådan kla,
gemål! eller wifte emoth honom , fkuUe wy ther-
widh ftraff thill g rörandes uthtrickeligan giffue
tillkenna föör thenn trohett lkuldh Com wy Sre
■wår Nådighe Herre ok Konung plidlige ok Be.
fuorne, thil thez förfte hade Jeean Magridhonn
berettntt föör någrhe åår fedann, uti Wftdftena
effter Pers ord i Kopperltada, atth neft förfweff,
ne Peder hade hafft några Penninger aff Her Ho-
genlkell atth kiöpflaga medh, elleft hade ok 2
Bofgere uti Norkiöping bekenndt föör retta i Nor-
hiöping t nt.roligaa Nitils Sueitfann ok Jönns Hî.
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hunnit tiltaga i ftyrka och fôrm5genhet} at
de^ med egne Capitaler kunde, {kota hela. Or¬

tens

konfonn, atth Criftiern Madtfonn fom dåå var
Fougde påå Broo, flc.ullhe haffue en hoop Skåne-
Ûild atth fâiia âtth Her Hogenlkell, huad ther
om fanndt âhr ftåår wiidare thill atth fråga x.
Thereffter bleff Jôrann Larfonn tillfrågath, om
han wifte aff någen Handetl i få mottho, Dåå fade
Jôren figh intett weta, utan aliénait - 2. lefter 3
thunnor fällt, fom Her Hogenlkell, Anno p 89
aff enn Hollender benemd Isbrand Johanfon kiöpt
hahde, menn huad Her Hogenlkell hahde tillför¬
ne handlatt medh honom fom war lkedt Anno p.
88 widh Stekeborg weta wy icke utiann Tijlfchrif-
fuaren fom påå thett åhr hahde befallning må ther
om weta widare befked huad påå the, åår wårt
fflrtoliat,- Enn bekçnde Jôrçnn figh haffun lånnth
hufarum thill 63 Thunnor Spannetnåli fom, ok
Her Hogenlkells, Fougde wid Lodby hahde beditt
honom om uti fiifta fôtett hwilken Spannemålihaiv
ock lett hempta thill Lodby gårdh ner honom
tecktes, wiidare bekannde Hendrichz Larfonn,
Påffnel Los ok Jörenn Larfonn atth Her Högen-,
ikell hahde kiflpt aff dem Fempttio thunnor Hue-
te, fom Ikedde Anno p. 88, huilket Huete för-
fkreffne Hollender hekom påå Herranns wågna —
Huad mhera Handel han haffuer hafft medh the
fremmende, wiidh finn gardh, wete wy inthetth
effter her åhr en weeka fiô emellom, utan allenafth
huad medh bräder widh Lodby belangcr, hwilka
»ågre fremmande ther anammath haffue, ok hwad
the haffue giffuidh igen wete wy ikke heller.
Huadh figh om Fiifka ki«5p haffuer några refor
thilldragith, haffuer Her Hogenlkell undertiider,
hlffuer Her Hogcnfkeil lâttct upkiôpa ok packatt
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tens tôrdfie» Den tiltog ock fä fynbart, Ti!)
at deras Skjepp befökte de ftåfte Eiuopeiike
Hamnar utanför MideUxafvet helägne. Så

påå Norkiöpings Åbacka, ok fedan Iåttit före
famma Fiilk thill Lodby, dock ikke fynnerligan
niyketth, men huad hann jhafFuer kiöpt till fifk
eller annath, widh offtebemende Lodby, âhr osf
ouitterligit. Thill thett fidfla, bekennde enn wår
Medborgar benemd Lasfe Sktt-rp atth enn Bonde
uti Borgh Sochenn nemligh Lasfe i Skellff hade
hafft nâgre penning:r af Her Hogenfkeil thill atth
kiôpa Spannemåll före, huar thill ok fôrfçreffne
Lasfe Skrerp några thupuor fâllth hahde. Huad
mhera hann uppe i Landet kiöpfiagit haftucr, we-
te wy ikke någt vviidare beretta heller thillkenna
giffua, åhnn fåfom nu förberörtth åhr, Thenne
wår bekennelfe ftadfefie wy medh wår Eedh, atth
wy huarken för redfell heller uene fkuldh någt
för dölje wele fom ofs wittherligåt wara kann, u-
tan efter vår trohets föörplictelfe och Eed, fom
vy hafïue loffuadt o'ch fuorit vår Herre och Ko-
uung med all tillbörligh hörfamheth och lydna
få i theita fom uti all anner årandhe haffue vy
hirutinnan ingen ting fördolja velett aff thett ofs haf,
fuer varith vitterligt och uti hog kommit heller her
för ofs bekandtb få fant ofs Gudh lkall hjelpa till
Luff ok ftell,både her i werden ok then thillkom.
mande werd, thill uidare ftadfeftelfe atth herom
haffuer få waridth handlath ok högelige förmandh
menige Mann her uti Norkiöping på Råådftuuan
trycke wy vvårt Stads Sugnets her nedan under
thetta wårt förpliftelfebref fom fcriffit åhr uti
Norkiöping thenn 8 Maji 15:90.

A) Uti Ogerii Ephimerrdes , Sive iter Danicof Swe-
cicum Si. Paris i6y6 in 8."«o fora befkrifwer Frän-
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Så fiora Laltdrägare nyttjades} redan den

tiden til Salthandeln pâ Spanien, at en fådars
af 26 Canoners ftcriek, anfàgs för ilten açditfändas. /)

Fafiån flere förödelfer, fåfem Eldsvådor
och Peft ôfvergàdt Norrköping, har han dock
i lednare tider med utmärkt framgång reftfig ur fin vanmagt, til en lika fä val bygd,fom förmögen Handvlsftad famt äger nu in-
nom fitt Staqvett ço fi,, mer och mindre
fournerade Köpmansbodar.

Hvad fom mycket underhåller Norrköpingsflorerande tilftând, år den vidfiråckta Handel,fom med egne Skepp och Fartyg *) drifvea
pä Medelhafvet , Spanien, Portugal, Frankri¬
ke, Engeland, Holland, Hamburg, Norrge,Dannemark och de kring om Gfterfjön be«
ligne] Rylke, Pol/ke och- Tylke Hamnar».
Til desfe Orter utlkeppas, Stâug idrn, Cano~
•ner, Mdxjtngnrâd, Planekor, Bräder, Tjdrax
Beck, Gryn, Hvetemjål med flere- varor.
Pereemot införes Salt, Winer, ratt. Sackcr,
Tobaks-Blader, Ull, GallmeijaSpecerier,

Bly,
t

;

Ike Ambisfadeuren C;t d*Avaux refa til Sverige,
finnes r At redan år 1634 Staden hade fitt egeit
Skepps-Hvarf, och at han räknades bland de fôr-
râmfie i Riket i anfeende til fina inbyggares antal
«ch indaftrie.

i) Se Norrköpings Râdhus-Protocoller för îîr l66jt
•) År 1645 hade Staden flere ftora Skepp, hvaribland

Tre Kronor och Nerrkojping voro de fiÔrfta#
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gty, Tdrgftoffter, Un,,Hampa, Pdlsvdrkoch'Spanmâl i Mifsvåxt-Ar.
p,c Salterier, fom en del af Stadens

Handlande i Marftrands/Rären anlagt, hvar-
ifrån hela provincen och flere nåftgråntfande
Orter med Sill förfes ; bidrager icke litet til
Handels-rörelfens underhållande i Norrköping.

Hvad Hand tv dr kar e beträffar, få om»
talas på ifoode talet ej andre, ån de mall
nodvåndige, fåfom Skomakare, Skräddare,
Smeder, Tenngjutare, Gry(gjutare, Gulld*
fineder, Sadelmakare Målare, k) Men Han*
'deln hade ej förr börjat florera ån desfe
Medborgares anfal äfven förökade hg. Det¬
ta finnes fåkraft af Juftitiå Pråfidenteft Nils
Burenfkölds «1 vid tiitrådet af fitt Ämbete
År l66ç j i hvilket han anför en förteckning
pä en del af Stadens Skränj nemligen: Sme-
der II Maflare, Skräddare 37 dito, Bagare
9 dito, Bryggare 9 Dito, Snickare Ix dito,
Ksngjutare 2:ne dito, Såmfkmakare 9 dito,
utom Gefåller, Lärlingar och Bönhafär. Det¬
ta antal var dock efter Prœcîdentens tanka
for Orten aldeles otilfäckefigt. NB)

Lifia och Förteckning uppâ det Tahi ocf*
Qvantum, fora Hans Kongi. Maj; t af Norr*
köpings Stads iftikickkd år prefeûterat, hvil¬
ken Lifia Hans Majrt och hafver tji vidafa-

tor¬

il) Kong!. Carnmar. Coll. Aeten
NE) Stadens Prctoçolltr för är I665 i Götha HoL

Råtts Archiva
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förordning Nådigft funnit god och
Götheborg d. 10 Martii 1660. *)
Regna Sochn,
Sclredevid
Helleflad

Tjållmo
Rifinge
Qvillinge
Eneby
S:t Johannis -

Borg
Styreftad
Furingftad »

gild.

2 Skrädd., 2 Skomak. 4
2 * 2 4
2 2 4

g2 m 2 4
I 'm I 2
2 - 2 4
X 2

I -m 2
I 7 2
r - 2
1 ■- 2
X 'm

"
- 2

Perfoner 34 ft.
Desfe efterfkrefne Sochnar åro i lika måt¬

to under Norrköpings Lån och föimedelft
Stadens Privilegier under defs rättighet med
de ofvannåmnde begrepne, fåfom

Skrädd. Skomak. 2 ft.
2 -

- 2 -

- o -

2 -

2 -

« o _

Perfoner 14 fl.
Up-

•) År lééö ftodo desfe nedannåmnde g. Sochnar un¬
der det fa kallade Norrköpings Lån, hvars Skråd-

Skårkinds Sochn, ï
Gifiad - 1
Kimliad ■ ï
Löth - I

Dagsberg - 1
Konungfund ». ï
Stenby <• I
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Uppâ Hans Kongl. Maj;t Vår Alfkelige
K. Herr Sons få ock Allernådigfte Konungs
och Herres vagnar,

Hedvig Eleonora.
(L. S.)

Pehr Brahe. Lars Kagg. Seved Båth. ÀScel Baner»
Cari Môrn'et, Carol. Mauritius. Arvidus Forbus»
Levenhaupt. Daniel Behmer.

At Fabriqvcs-rårelfen i Norrköping åtmin-
fione från Drottning Chriflinas tid, genom
Privilegier gan/ka frikoiligt bllfvit upmun-
trad, år en fanning, fom år for foklar at kun¬
na befiridas» Man vill derfötä hår nåmna
uti korthet, de åtfkill/ge Privilegier, fom
tid efter annan for detta ändamålets vinnan¬
de blifvit utfärdade.

Ar 1646 den 3 Frebr. meddelte Drottning
Chriflina Privilegium åt Jochim och Pettef
Danckwardt, til inrättande af et Vantrnakerie»

År iCyo d. 28 Decemb. gâf Högftbemåltö
Drottning åfven Gert Atréming, Privilegium
på et Vantmakeri.

iöff d. g Julii confirmerade Köhiing Carl
Guftav Privilegium på Vantmaketiet at Pet¬
ter Speet och Petter Danckvardt.

1695
daié och Skortiahare rtilfte årlågga ett årlig äfglft
til Staden.

thlö Feck ingen tå kallindé gångande Eittbetstnåft
1 Landet, under 4 m'ls äfftånd , nälkas Staden
&:». Se Notrk, Priv» 162.0 Att, ifj.
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ï66g den 24 April bekom Johan Anton
3B2lck, Berent Dobbin ock Daniel Stewen
K'ongl. 'Regeringens Privilegium at inråtta et
Jufft- Garfveri i Norrrköping, hvilkeî feder-
mera bief ôpbygdt vid Hifnmelfiatund, och
bief theras Privilegium aif Konung Carl den
XIrte cenfirmeradt d. 10 April 1674.

1674 den 30 Âpril utfuîi Kong!. Com¬
merce -Collegii Refolution för Abel Becker,
om defs anlagde Klåde-Factorie och Raik-
makeri.

1677 den 3 Juiii aflemnade Hågbemåké
Collegium underdånig Recommendation til
Hans Kongl. Maj;t for Infpefioren Petter
Hellweg, oœ et Segelduks Väfveris inrättan¬
de, och åro Kongl. Privilegier den 2 Dec.
1677, famt den 26 Nov. 1724 på Bulldans,
Drälls och Lârfts Fabrique vid Rodga.

1692 den ci Jan. gaf Kongl. Commerce-
Collegium, Privilegium åt Hall/len Gôrans-
fon pä et Vantnsakeri.

1692 den 9 Aug. dito Privilegium pâ et
Klldemakeri ât Guftav de P Hommd.

7-696 den 26 Map, åfven pâ et Kläderna»
keri åt Johan Ockek

1696 den IQ Nov» likaledes fér Rådman
Petter Broms på et Bulldans Våfveri.

1703 den 7 Apr. utföll ofta bemåite Col¬
legii Privilegium för Nils Eld, Hinriéh von
Brobergen och Anders Reimers pâ Bulldans
Våfveri.

1703.
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1703 den 2 Junii åt Jacob Spalding och
Lorents Marafche på et Ki ide-Manufaaorie.

1704 den 22 Martii, 170? den 26 Maji
och 1730 den 23 Sept. Refolution för Hou-
bert och defs Med-Interesfenter på en Bull-
dans och Segelduks Fabrique.

1711 den 27 Apr. för Handelsman Chri-
flian Kallfifch på et Ylle Manufactorie.

1726 den 27 Jan. Refolutfon för PoftMå-
flaren Johan Nourin och Handelsman Hou-
tinsfon på et Tobaks-Spinnerie, hvilket dock
icke blef inråttadt.

1727 den 13 Martii för Adam Reinhold
Broocman på et Tobaks-Spinnerie.

1729 den 4 Martii för Caspar Hinric Ro¬
de pâ et Tobaks-Spinnerie.

1730 den 20 Jul. för Tullförvaltaren Georg
Fredr. Kôrner på en Ylle-Fabrique.

1730 den 14 Sept, får Jons Jônberg pä
Trôje - Mösfe - ocli Strump-Fabrique, fom
Kulbtrg fedan til fin död innehade. '

1732 den S Maji Kong!. Ma:js Refolution
för Jacob Renftröm på en Klåde-Fabrique.

1733 den 3 Apr. Kongl. Comm. Collegii
Refolution för Lars Lindahl på et Tobaks-
Spinnerie. !

1733 den 20 Oft. for Olof Lindftröm och
Nils Magnusfon på et Cattuns Tryckeri, fom
dock icke blef inråttadt

I73Ï den 21 Oft. för Borgmåflaren Olof
Ekerman och Med-Interesfenter på tilverk-
ning af Böjer, Frifer, Stoffer och Tröjor.]

G< 1737
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den 31 0&. Borgmåftären Eker¬

man och Rådman Hans Lindiiedt på et Soc¬
ker-Raîenadëriè»

Ï73f den ^ "Oec. och *741 den 23 Sept.
ÏCongl. Maj:tS Refàlutiôn för Johan Kjell*
mang och Lorentz Nordftein på et Tobaks-
SpinneViè.

1736 den 6 Nov. Kongl. Comm. Collegil
confirmation ïôf Commisfarien Harald IJr-
ïander pà én Yïlè Fabrique.
v 4737 den 28 Jan. Fri vil. för ChriftopheiiBraad pà en Yllè Fabrique.

1738 deh '7. Déc. för Nils Holmberg på
'et Jufft och Såtfiahs Bevederi.

1739 d*n 17 Jân. fôï Cèrî Frantz Funck
'pà 'et Såpfjuderi och Oljellageri, fom icke
bleï ViögjoYdt.

1739 "deft 7 Marin för Olof Lindflröm på%t Ståikelfé-Brak fom icke eller bygdes.
4739 Maj i Kongl. Mâjiîs Refolu-

tioii iöt €àfp. Hinr, Rode på et Socker-
Rafenadérie.

174^ "deh 3 April K'oligl. Corftm. Cöllegii
Refoluî. îô'r Daniel EjcUian pà et Tobaks*
Spinneiié, Sch Ï743 'den 17 Jan. för Ekman
'och defs Mediïntefèsfehtei

, ï74l déô 2 0£k för ÖSot Linddröm och
MeÅ-hiiereslentei' på en Ylle Fabrique.

ï74L'dëh 9 L)ec. "för Peier Algeht bch
Olof Lindahl pa et Puder - Och Surkclfe*

m*
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ï742 den 10 Nov. för Jacob Schmal på
en inrättning at förfärdiga Snusdofor, Bord»
knifvar, Solfjädrar. och Blås- Inftrumentcr,
hvarpå man fedt föga eller intet prof.

1743 den 26 Ofi. för Anders Utterberg
på et Tapet-Makeri.

1743 den 27 Jun. Kongl. Majrts Privile¬
gium för Eric och Johan Wefterberg på en
YlleFabriqe.

1747 den 2f Febr. Kongl. Comm. Colle-
gii Refol. för Kardmakaren Hiller på cn
Kardmakeri Werkftad.

1747 den 6 Nov. för Petter Ek på en
Linne Fabriqve, fom ånnu icke år inråttadt.

175*0. den 6 Jun. för Michael Evert ArfF
at få inråtta et Linne-Tryckeri och Mangel-
Verk, fom ej eller blef inrättadt.

Samma år och dag en dylik för Ezechias
Weftrtll.

I7fl den 16 Febr. för Anders Bergklint
på et Oljeflageri, fom icke kommit tilfull-
bordan ånnu.

175*1 den 16 Martii för Lorentz Lindahl ,
ar i Norrköping få fortfätta thet til honotn
af Stärkelfemakarin Zingelman öfverdragne
Stårkelfe-Bruk.

17 fi den 9 Dec. för Manufa&ur-Ombuds-
man Carl Willhelm Lindftedt på en §ilkes-
Strump-Fabrique, fom Johan Jacob Orqvift
nu innehafver med Kongl. Comm. Collegii
bifall af den iy Nov. 1758*

G 2 I7Î2
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175*2 den 31 Aug. för Petter Löthftrömpå en Kard-Fabrique.
I7f3 den 5 Sept, fôr Kuïberg, at få fort-fättja Strump-och Tröj-Fabriquen, fom Jön-berg til honom upîâtit.
1757 deft lo Jan. för Carl Wilîheîm Lirtd-ïledt och Johan Jacob Örqvill på en Kort-Fabriqàe, foht Esbjörn Embring och HinricKûhîmafi Junior nu ihnehafva, och therå vun¬nit Kongl. Commerce Collegii bifall den Ï4September Ï758.
I7f7 den 23 Martii för Görgen HinrichPohi på alla forter Siden och 11 alfliden Vaf-riader, famt Silkes- Rederi

Utöm förénåmde redan uti BroocmansBe-ffcriffiing ôfver Oftergjôthiand och StadenNorrköping uptagna Manufaftur Privilegier,år àf Eramfärne Konungar, Kongl. Comm.Collegii famt Hall - och Manufaftur-Råtten^föt följande Perfonei: Fabriqves - och Manu-faftur «• Rått/ghet famt Transport 5 Nådigftoch vederbörligen meddelad —

ïfiî» ChriiUna Jancke, KlädesFabriqve.
i Petter Reimers och Catharina Houb-bert, Buldaos Fabriqve.

S727, Tobias Stechau, Tobaks Fabriqve.1737, Cari M* Fifcherfiröm, Ylle TygsFabriqve > Propatria kallad.
Joh„ Adeifwsrd, Socker - BruketPlaneten.

1748, Maria Wefterberg, Knappnåls Fafer»
I744i
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1744, Hans EkhcfF, Tråjy jMôfe » ocîi
Strump Fabriqve.

i74Ô, Mathias Runftröm,,. Lack Fabriqve.
1747, Jonas Wefteriing, Ofverikjårerie.
1748, Catharina Kqlberg, Trôj-Môfs = och

Stram p Fabriqve.
i7î2, Olof Engdahf, Tröij-Möfs-. ock

Stramp Våfverie.
- Eric Wefterberg, Knif Fabriqve på Gu»

fum.
- Petter Nyman, Manufa&ur Smiden.
175:3, Jonas Söderberg, Tröij - Mösf ock.

Strump Våfverie.
I75"3î Petter Ramberg, Pappers-Bruk vid

Filkeby.
- Petter och Olof Swartz, Snus Fabriqve,.
- Hinrich Arrhenius, Vaxduks Dito.
i7f4, Anna Catharina Norberg, Klädess.

Fabriqve.
175:4, Anna Söderberg, Dito & dito.
*7f > 5 J°h- Ahlman, Linne och Drells Difo.
175"5" 3 Jeremias Preifner, Klädes Dito.
I7?6, Olof Lindahl, Sterkelfe - Bruket

Kronan.
- E. J. Collner, Tvål Fabriqve
- Johan. Marg. Amerien, Chor-Dreijçrie,
» Gulîaf Spaldencreutz, Nål Fabriqve.
- Anders Schenbom, .Spinn Schola i Vrefa.
- Johan Åberg, Filhuggerie.
- Otto Guftaf Möller, Pip Bruket Kronaik
17)7, Eiic Carlftröm, Tapetmakar®.

G 3 Ja-
v •
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- Jacob Wefterberg, Kulor - och Hageli.Fabriqve.
- Lorens Lindahl, Pip Fabriqen Stjernan.
- Olof Gesfén, Trôij-Môf9-och Strunap.Våfverie.
- Lars Hellflrom, Tapetmakerie.
1757, Daniel Hindrigman, TygFabriqve.Eric Brun, Klädes Fabriqve.
- Hans Gabriel Hafveman, SåckerBruk.
- Margareta Bonhoif, Linne Band Fabr.
i7f8,Per Wiberg,B Klädes Fabriqve.
- Brita Chriftina Ornn, Chor Dreijerie.
- Hellman, Reef, och Wiberg, Cam-mellott och Schagg Fabriqve Hoppet.
- Hinric Nyholm, Flanelle och Gafian dito.
I7f9, Sven Lundftrom, Tygs Fabriqve.
- Johan Flodin, Tapetmakerie.
- Elias Norberg, Klädes Fabriqve»
1760, Zach. Redell, Trôij, Môfs - och

Strump Tilvârkning.
- Esbjörn Erabring, Klädes Fabriqve.
- Petter Lundgren, Spegel Fabriqve,

- Ifaac Enftrôm, öpan/k Snus Fabriqve.
- Tôrnqvift, Pfeiffer och Winter, Snus-

Fabriqve.
- Johan Larsfon Norrhén, Skedvattens Til¬

vârkning.
- Abraham Lundqvift, Trôji, Möfs-och

Strump Våfverie.
- Petter Norherg, Klådes Fabriqve.
- Martin Sååf, Tygs Fabriqve.
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e, Johan Håhl, Lårfts Tryçkerie.
Gôr. Lindabj, Stårkelfe Bwket. Patrioten,

1761, Daniel Åberg, Uhrfabriqve.
. jôhaa Myrman, Noppkin - och Linne»

BandsFahriqve.
. Pehr Widholm, Tröij,. Möfs - och,

Çtrump Våiverie.
_ Enftrom och, Lindahl, StärkelfeBxak.
1762, Anders Rank, Trôij, Môfs - och

Strump Tilyårkr. i ng,
. Olof Swajt/., Cardas Tobaks Fabriqve,
. Martin. Winter, Måshngs-Rit TilIvark-
_ Jonas Jåderholm, Çattqns -Tryçkerie

Fabriqve,
176^, M. Pihlgren, Tröij^ Mofs » och

Strump TiJvarkning,
- Magnus, Knolcke, penm Fahriqve,.
. D. Lande!!, Linne Viifverie vid Kåh»

reholm.
1764, Nils Aikluf, Tvål - och Såp Fabr°

Hvita Lamhet,
1765', Sçhroder och Sçhotte , Tobaks Fabr%

Hjorten.
- Olof Schultie, Hagel Fabriqve.
1766, Anders Wahlitrôm, Liådes Fabr,
- Jonas Haltman, Trôij, Môfs - oçh

Strump, Tilvårkning.
1767, Martin Sääf, Klädes Fabriqye0

- Eric Göran Renberg, Bomull» -, och Lin*
pe Väfnad,.

- Otto. Guftaf Möller SpanCk Gröne Til¬
vårkning.

G 4 01.
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~ Olof Weftman, Klädes Fabriqve.
1776, Eric Norman Uhr Fabriqve.
- Jonas Hultmans Enka Tygs fabriqve.
- Eric Kuhlberg, Trôji, Môfs och Strump-Väfverie.
1777, Carl Falk, Uhr Fabriqve.
- M. W. Nyftedt, Snus och Cardus-

Fabriqve
- Petter Lagberg, Spegel Fabriqve.
- Nils Trybom, Trôji, Môfs och Strump-Våfverie.
- Göran Ranck, Dito Dito
1778, Carl Fried. Reurling, Bilthuggerieoch Förgyliar Arbeten.
- Johan Håhl, Klädes Fabriqve.
- Olof Holm, Dito.
- Olof Fogberg, Klåde, Svanikin, Boijeroch Frifer.
- Sven Sellberg, Snus och Cardus Fab¬

riqve.
- Johan Gabriel Engdahl, Trôji, Möfsoch Strump Våfverie.
. Johan Petter Sôderqvift, Bomulls och

Linne Väfnad.
- Anders Sandftröm, Borftbindare Arbeten.
1779, Olof Bergman, Bomull9 och Linne-

Våfnad.
- Carl Fried. Lennmann, Trôji, Môfs och

Strump Våfverie.
1781, Michael Lindroth, Klädes Fabriqve,Vattnkonften.

Pet-
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» Petter Grönlund, Trôjt, Möfs och
Strump Fabriqve.

. Johan Gode, Snus ock Cardus Fabriqve.
„ Carl Fried Lagerbom, Dito Dito-.
1782, Chriftian Ebberftein, SkjeppsTIvatf.
. Lars Möller, Tapet Fabriqve.
. Michael Lindroth, at för defs Klädes

Fabriqve inrätta Fårgerie.
1783, Carl af Petterlen, för egen räkning

drifva Såcker Bruket Planeten,
_ Anders Renberg, Linne och Bomulls

Våfnad.
- Otto De Brunck, Tapetmakerie.
- Nils Tollbom, Trôji, Möfs och Strump-

Våfnad.
- Petter Ekftrönv, Dito & Dito»
. Göran Ranck, Chor-Dråijerie,
» Jonas Jåderholm, Klädes Fabriqve.
- Eric Boberg, Snus-och CardusFabr.
- Simon Johan Schröder, Dito & Dito.
- Adolf Fredric Bjurman, UhrFabriqve»
- Jonas Enqvift, Dito & Dito.
1784, Broftedt, FÖrgyllare Arbeten.
- Michael Lindroth, Tygs Fabriqve.
- Maria Chriftina Strandberg, Stårkelfe»

Bruk.
178?, Chriftian Buttner, Klädes Fabriqve,
- Eric Kullberg, Tapetmakerie.
1786' Johan Aug. Sååf, Klådes Fabriqve.
- Olof Strömvall, Uhrfoder och Nipper.
- Anders Rödiag, Kortmakerie.

G f 1788,
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i78S» Nils E.nbom, Snus- och Cardue
Fabriqve,

- Johan Stenberg, Dito & Dito»
- Jonas Öitergren, Dito & Dito.
- Anders Lundftrôm, Trôij, Môfs -, och |

Strump Väfnad-.
^ Anders Björklund, Dito. Dito,
1789, Daniel Weijerin, Snus och C ardus

Fab ri qve,
- Fettet Jacob Svartz, Çardus Tobaks

Fabriqve,
- Magnus Qrtegren, Stenhuggerie Arbete,
1790, i' ried. Janke och Olot Lindahl at

för Egen Rakning bedrifva Segelduks Fabri-
qven.

1791, Cornélius Furcknict, Klådes Fab¬
riqve,.

- Johan Bergftrôna, Dito, Dito.
- Johan Petter Berg, Dito. Dito,
- Guftaf Flodberg, Madrasfe-Makerie.
_ Nils Nyftrôm, Skedvattens tilvårkning.
_ Guftaf Lindberg, Trôji, Môfs och Strump

yåfnad,
1792, Fried. Janke, Kamulls Spinnerie uti

Rifinge, Wånga, Skedevi, Regna, Tjällmo,
Hålleftad och Godegårds Socknar.

*793 > Johan M, Beurling, Ebeoift och
Meubel Fabriqve.

. Enroth, Klädes Fabriqve.
- Johan Fried. André, Klådes Fabriqve.
» Skydds juden Jacob Marcus & Comp.»

at
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at for defs rakning drifva Cattuns Tryckerie
*

_ 'earl Ofterberg, Pouder och iftårkelfe
Fabiiqven Enigheten. '

_ Guftaf Lindberg, Trôji, Môfs och
StruropFabriqve.

. Nils Fried. Sjôftedt, Chor Dråijerie.
„ Jonas Åberg, UhrFabriqve.
_ Nils Norman, Trôji, Môfs och Strump-

Våfnad.
1794, Carl Frie<i. Beurling, SpegelFab-

riqve.
. Carl J. Qrtegren, Fapetmakare v ark»

ftad.
_ Jonas Fredin, Kläde&Fabriqve.
1795 , Guftaf Fried.. Wadftrom och. Han-

, dels Juden Philip Jeremias, pâ. et Olje»
ilageiie.

- ' Carl Ruth, UhrFabriqve.
. Petter Zettzell, Klädes Fabriqve.
_ Olof Hellftrôm, Trôji, Môfs, och

Strump V åfnader.

Måsfings-Bruket aniagdt, 1627, Gevårs-
Fafioriet med åtikillige andre inrättningar,
©ch den tiden Privilegierade, vittna tydeligt
Gm en okad rörelfe och en deremot fvaran-
de Folksnångd. Och ehuru man ej med full¬
komlig vifshet kan déterminera defs antal
under detta Tidehvarf, få finnes dock, efter
nogafte prôfning af de ofullkomliga fôrtsk-
ningar fora förekomma uti våra gamla Kyr-

ko-
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ko-Böcker, at Norrköpings Inbyggare om¬
kring år 1670 ftigit til jooo Mennnkjor och
något derötver l ).

ifrån 1Ö42 til 1649, åro uti Stads-För-
famlingen 1345" Barn Döpte, eller ett Me¬
dium af i63, årligen 5 h varemot af Iifo Be-
grafne under famma tid, biifver 144 för
hvarje år.

De Summor, om de Föddes med 30, el¬
ler de Dödas med 3ç Multipliceras, komma
de tdmmeligen nära den anförde upgiftenj
utan at de fom lydt under S:t Johannis För-
far^ling blifvit i denna Calcul upcagne m).

Ifrån
î) Fôrledît år heftod Folkmängden, fom redan år

anmärkt, häri Staden af perfoner 8629.
m) Secret. O. R. Wargentin tager för afgort, at pS

Landet och i fmårre Stader de lefvandes antal år
emot de åriigen föddes fom I til 29 ; och i de
ftörre Städer fom I til 35: ; deremot har han fun¬
nit, at i Ôftergjôihland årligen dôr I af 36. Wet-
tenfltaps- Acad. Handl. 1754 P* I7°> !755 P- !4«

Utdrag af Norrköpings Stads Kvrko - Böcker, fom
vifar antalet af födda Barn, vigda Brudepar och
döda Månniflcor, ifrån år 1720, til och med 1794-
År. Vigde. Födde. Döde.

J720. - 30. • 87* » 74*
r. - 46. » 99. * 86.
2. - 31. - II?» - 154*
3. - 33. . 116. - 84»
4. - 34. . 134. ■ 121.
y, » 36. ■ 134. • in.
6. - 34. • *37. • 113.
7. - 43. • Iao« " 97*
8* • 38. • *J3- •
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fîrân år t68f til 1692 -finnes per medium
„gd födde i Stads och Tylka Fôrfemlingarne,
jfc,tta tyckes utmmärka någon tilôkning; men
dock ej i den proportion fom man med lkåi

kun-

År,

7*9-
30.

1.

2.

3-
4-
5-
6.

Vigde. Födde, Döde.

50, 136, 207,

52. - 152» 143.
39. & 143. 145.
4v to 144. Ï29.
46. » 144- 137.
54' t» 145. 227.
55- « 180. 160.

36, 17Ï. *93.
37- * 147. 2380
éo. "to 143. 252.
43' I8i. 245.
91. 0 169. 24t.
67. - 203. .239,
79. » 192. 216.
77- « ■ 205. 280»
85- - 245- 184-
71. V 247. ■» 186.
6r. » 213. « ,246»
50. 225. ï95'
60. « 194. 22.9.
éo. 0 222. te

82, 'te 200, ï8f.
62. to 264- . 196»
68. te 250. v 225»
78. "te 254- >, 203.
75. te 300» 259.
74- te 275. . 276.
64. te 291, 314.
58. "B 260. 459.
74. « 20S- 553»

839' te ^64, te ^|>2>£ro
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kunnat förvänta. Fôrmodeligen liårleder fig
denna orfaken ifrån en mera Ijuklighet, fom
desfe åren hårjatj hviiket de dödas antal, til
2oo om året, fynes beftyrka.

Jr
År. Vigde. Födde. t)öde.

1760. 143. 322. 318'
Iv - 119. - 316. 370.
2. 92. - 378. 477-
3- - 83- - 327- 382.
4- toi. . 323. 362.
7- 92. 282. 317.
6. 81. • 349- 471.
7- 106, 278. 337-
8. 95. - 334. 279.
9* 73- 326. 387-

70. lot. • 349- 334-
1. 90. 291. 317.
2. 79- 270. 393-
3- 92. 246. 708-
4- - Ï2Ï. • 329. 296.
7- 94. - 277. 427.
6. 96. 27a. 472-
7- - 117. 264. 48».
8. t »35- - 369- 376.
9* 129. - 3x1. 447.

80. 89. .326. 304.
ï. 90. - 3i6. 400.
2. 98. 269. 370.
3- - 98- 292. 376.
4- 82. - 299- 347-
7- 80. - 343. 40a.
6. 76. - 374- 383-
7- 80. - 313- 346.
8. 102. - 323. 298.
9- ; St- 296. 649.
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/jfr /7/p Sdeldået Staden totaliter. Blott
■fåvri Kojjor blefvö bonade, n) de olyckli-
-e]joe Invånare fôm 'gråtande måfie öfvergif-
va en Ort dår de Varit Afkådare til fin våU
fångnä Egendoms förikiiigrande, kunde vift
jcke förmoda at Norrköping få fnart fkulle
ut fin äfka uprefa f.g til en vårklig högd,
pragt och välmåga.

Man har i behåll en förteckning Öfver de
Handtvärkare fom år I717, voro boende
håri Staden. Den fynes vål til en del ofull-
ftändig ? men torde icke defs mindre kunna
lemna något begrepp om rörelfen 2:ne år
för. Stadens totala förflöring af Rysfarne.

År 1717 voro 1 Norrköping desfe Skatt-
lagde Handtvärkare.

Skomakare 13, Svarfvare 3. Smeder 3.
Saltpetterfjudare i. Hofflagare Ï. Bygg-
måftaré I. Bagare 4. Knappraakare 1»
Uhrmakare 1. Hattmakare 7. Gulldlmsder
2. Kniffmeder Ï-. Öfverlkärare t. Bok¬
bindare i. Fårgare 2. Kanhgjuîare Ï»
Snôrmakare Ï. Bryggare 7. Linnvafvsïe 1»

Gör*

År. Vigdt. Vôdde. bôde.
Ï790. . '86. - 2,43. 499»

1. - ti8« - 293* - 324.
2. ». ioö. » 303. <- 304.
3. - 91. - 296. - 482.
4. >■ 82. - 292» ■» 420.

Summi 4f4t. 17,932- ar,528.
*) Mera härom i fc&ftå CagiteU
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GÖrdelmakare 2. Spârfmeder t. Svårdfei-.
jare I. Såm/kmakare 7. Skräddare 20.
Hjulmakare 2. Glasmäflare 1. Skinnare r«
Handsmakare r. Skjårfiipare I. Kopparila-
gare 3. Slagtare t- öadelmakare 3. Rem-
fnidare 2. Tunnbindare 4. Carduansmaka-
re 2. Bundtmakare I. Måltare x. Repfl*-
gare 1. Murmäftare 3. Snickare 4. Måla¬
re 1. Såckerbagare x. Låft/kjårare 1.
Mjölnare 4. Hökare 4. Skeppare 11»
Coopvardie Farare 8. Tobaks Förare 2. Krö-
gare 1. *)

Oretalet för det Skattlaggde Borgerlkapet
var, i

Bergs ock DablsQvarteret, 20, Ore.
Strand Qvarteret, 40, 3§ .

Norra Qvarteret, 30, 2|

Summa 92, i|- Ore.
Eller efter närvarande beräkningsfätt Î

3691 Fyrkar.
Huru mycken lycklig inflytelfe fkulle ef

17-17 års välmåga i Norrköping kunnat haf-
va pä närvarande Période, om den ej flu-
kit for nog utaf i Krigs - Gudarnas - - - och
- - och den ilikne Cabalens afvundfjuka
ögon. 1

Pa-
®) Denna Näringsgren har få anfenligen -utvidgat fig

fedan den förnuftige Ôltiden, at ej mindre ån J7
fly eken K l ögare nu finnes i Staden.
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Patriot! Hår hedras du af dine tlrar —
Gud bevare alla Svån/ka Städer, fynnerligen

Jfora och mdji florerande i desfe mumlan*
fli blodige och afvunds Febrande dagar l

ivlen det oaktadt hvad kunna icke endråg-
tige Underfåtare göra, til famfundet» förkof-
ring vtnder en klok och gynnande Regering,
jämt cn långvarig fred} Norrköping lemnar
derpå «t mårkeligt exempel.

Men det år hög tid at jag närmar detta
•Capitlets åmne dit det Htffvudfakeligen bör
ledas. ManufaSurernes närvarande tiljlånd,
/kall här be/krifvat.

Följande Utdrag af h årvarande Hall Rätts-
Förteckningar vifar, huru anfenligt Staden
tiltagit i välftånd;

Silfvermynt, D:r r:ft.
Ar 1774 tilvärkat vid 3:ne Såeker- Bruk,

värde til - - - 169,1 ?§, 2f|.
Siden Fabriqves vahror, i Fabriqve
■ - - - - i5",oy8 j Si-j»
Klådes Fabriqves vahror vid iç Fabri-

qver - - - - 248,42f, I8f,
Etoffe» Fabriqves Dito - 61,373 > 6|.
Tröij - och Mösfe Dito vid 18 Fabri-

qver - 22,896, Iof.
Halffiden Dito - 90, 16.
Bomulls, Linne Dito famt Segel¬

duk - - - 29,949, 8.
Kohr-Dreijerier 4 Ibn - r8?6, -
Diversle Jern, Ståhi och Metall
" -

« - - - iiI3>473> lcf«
H Står-

/
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Stårkelfe och Pouder vid 3:ne vlrk
- - - 40,840, 16.Tobak och Snus vid 10 Fabriqver
bi» - -• ■» 204,097. vSpeglar i Dito. -* - 880. -

Tobaks-Pipoï I Dito. * 900. -Làck i Dito - fe 707, 16.Kardor Vid 3;ne Fabriqver fe 196 r, lo|.4apa och Tvål t Dito - 9Ï37, 16.Tapeter och Waxduk - 1-472, 2i|.Spaarkgröna - fe 27.Rlyhvitt fe » - 5"o,Oi7, ic|Oaktä Jouveler » » 400. »Solfjäders - Målerie * ya

Summa helà Tilvårkning. 8^8,934, ïcfOberäknat af Måsfingsbtuket, Kopparham¬maren och Gevåts-Faaoriet,

Staden är af Naturen begåfvad med huf-
vudfakeligâ förmöhner til inrättande och be»drifvände a.f de anfenligafte ManufaBuxer.Motala k, hviikers hår faller i Bråvikeri,formerar fom förr ar nåtnndt, tvårtigenomStaden en ftôt Sîrànï och föranleder til lada-»»ö ypperlig® värk och inrättningar, hviikigenom Vattendrift kunna âftadlcommas»Ônïkiigt vore både för denna Stadens ochLandets fördel, öm en Båtled biefve inrät¬tad ifrån V\ et tem genom Motala Strcm ut¬för® til Sjön Roxen, fom ligger iio fot hög¬

re
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re än Bråviken eller Hafvetj fedan medHft
{amma ftröm til Sjön Glan, h vars hôgd mot
Hafvet är 70 fot, och få vidare genom be¬
rörde ftröm til Norrköping. A andra fidan,
ifrån Wimmerby Stad och fedan genom den
härliga Kinda-Orten, förmedelll Floden Stångs
upprånfande på några Hållen, hvilken rinner
{Ôrbi Wimmerby., och efter , någon omgång
faller i Sjöarne Afund, Jårnlund, Bro-Sjön
eller Råmmen, Säby Sjön, Erlången och fe¬
dan förbi Linköpings Stad, flyter in i Sjön
Roxen, och flöter få til den förra Båtleden
ifrån Wettern til Norrköping. Genom en
fådan inrättning kunde Kinda - och derom-
kring liggande orter beqvåmligen få affåtta
fina vahror, fom äro Kött, tläjk, Hudar
och Skinn, Smör, OJl, Talg, Honing, Wax,
Humla, Torrfjk, och något Spanmål; men
ifynnerhet Bjelkar, Timmer, Bräder, Spän,
Nä/ver, Tjära, Beck, Rcdjkaps - Björke och
Kol til många iocorde Lällér fom ailenaft af
Svedjefallen fkog kunde brännas och årligen
föryttras, h vilka trån nu ligga och aldeles
fôrrutna.

Til vårkftälligheten af et få Patriotifkt för-
flag, tyckes endaft fordras Bolag Interesfen-
ter och driftiga åtgård — Och ikulle desle
kunna tryta i Oftergöthland ? Synnerligen och
fädan Högfifalig Konung Adolf Fredric un¬
der den 20 November 1766, med Rikfens
Höglofl. Ständers famtycke, faftftalt, et dy¬
likt Patriotifkt Förilag af Grofshandlaren och

H 2 Sta-
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Stadens Riksdags-Fullmäktig Pehr Wiberg,
Se pag. 48,

Desfe och dylika För/lag tyckas vara af
den vigt at de ofta borde framftällas för at

Îjâtânkas och åter påtänkas, för at värkflål-as — Men Munkverfen, hvilken kan fjun¬
gas fom Acky Gud och Herr i <Sr, fågert

"Cantantur hsec,
"Ciamantur haec,
"Dicuntur, andiuntur?
"Seribuntur hsec,
"Leguntur haec,
"Et iecta negliguntur.

Se T, Geogr.
Stadens läge år mitt uti de Folkrikafle

©ch måft frugtbara Rikets Provincer, Til»
gång oppå Arbetare och nödtorftsvahror för
Billig© prifef bör, under Allmän god ord¬
ning och klok hushållning innom Landet ic¬
ke fela.

Defsutom medförer Stadens Ut-och In¬
rikes Segelfart, jemte et å alla fidor lika til»
gängligt fom vidftråckt Land, en obehin»
drad tilgång på rå dmnsn och god affättning
på Tilvdrkningarnt, framför andre Städer
i Riket.

Regeringen» omforg har ockfå nåfian altid
varit fållad vid Fabriqvers och Näringars
anläggande härilades. Flere flags Manufactu¬
rer feafva blifvit ifrån åldile tider, dels Pri-

vi*
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v^egierade och dels med allmänt underftöd
upffliintrade,

1 fôlgd af få många Faveurer Ikulle kan-
frje Norrköping, i affeende å desfe rörel-
fer, nu var^ den Aörfte Staden i Riket, om
ej et Tjugu - årigt Krig, jemte Rysfarnes
härjande 1719 gjordt om intet all der förut
nedlagd koftnad och Arbete.

Et Hjerteflyng får alla flriddljkande och
fâfdnge Furjlar, forn utmala Tunntals Guld
af Stats -Casfan til onödiga Krig med mera;
men neka Fabriques - läkaren 2 ftyfuer, dä
hans Näringsgren, kanfke Riksförddrfveligt
börjar Jvigta ock brijla —- ehuru'han med
en måttlig Summa nog Jkulle kunna hjelpas,
inda til högd af vdlflånd.

Når man råknar den tid, forn ifrån Sta¬
dens fidfta ödesmål fordrades til hans upp¬
byggande — De nåftan oöfvervinnerliga hin¬
der, hvilka fattigdomen kaftar i vågen vid
Näringars upkomilj Och då man tillika vän¬
der ögat på antalet af nu varade Fabriqvers
och Manuiä&urers tilvirkningar, deras tiljidnd
och godhet få lårer förhållandet befinna» vi¬
da öfverftiga det hopp man kan gjöra fig af
et Femtio- Arigt Arbete, hålft når man ef-
terfinnar: det de måfie Fabriqver varit af
den art, at de ånnu nog litet hämmade Lu-
rendrågerier, til en ftor del underhållne af
Wåilgöthars kringvandrande, många gånget
kunnat dem förqväfva.

H 3
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O! Landsmini blifven en gång fanne

Patrioter. Låten ej Utlänningen betjena ftg
ef vår Barnsliga fåfänga, for at efter behag
kunna hushålla med de Jiyfrar, fom vi fielf.
ve, mer än väl behSfva. Läten honom ej
rycka Arbetet ur våra trefna händerl G!
Jkring vandrande Wäjlgjétar ! Stigen utur
Edre Kleffadlar, läggen Jäcken aj Ryggen
och tagen Plogen får Alnen i handen. lru~
ken Jorden och hdmten fjelfve ämnet af Jkren
til den Kakan J behåfven fortära. J åren
icke Naturens vanlottingar.

Alt fedan den mera ömma Omvårdnad Ri¬
kets Manufacturer ifrån och med 1730 talet
fått njuta, har Norrköpings Fabriqves rörel¬
fen varit uti behändigt tiltagande.

Mellan åren 1756 och 1767, fkakades
Svenlka Manufa&urerne årbarmligt af et Po-
litilkt, jag hade nära fagt Ariftocratiikt Å-
fkedunder.

Allmänna tånkefåttet förändrades --- Cch
Gud vet i hvad del Fabriqves Idkarer.a förfyn-
dat Hg mot viif Folk —, Coursfen, denne
Alkviggen nedföll fom en Pålkran och ho¬
tade i fitt Collosfalilka fall at krosfa både
Rikets Fabriqves Varkflåder och Måflare; men
i fynnerhet Vdfjlohlarne. Då var en dagligtblomfirande marknad innom Landet med främ¬
mande tiivårkningar. De flore öpnade fina
pungar för at öfa ut penningar fom Bonden
hoplkrapat. Och fpånde fina Politifka P ier-
»or, för at gifva Ton åt nya Moder. Ingen

ting
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tina fogde f°m ej var Utländlkt. Man bör¬
jade blyg»® at båra bvad Infödingars, händer
forf-irdigat — Utan Engelfkt Ki ide i Råc-
uen och b vita Franfka Silkesftrumpor på be-
nsn. kun.de man knapt träda i danfen med
etiQame d'honneur, eifer hafya den nåden,
a£ j de (å kallade bättre Huien -- Det vill
f:Ra: af ê°d ton — blifva generad bland
brokiga Triomphants Styfkjortlar och Dy-,
crenger.

Ee och annat enlkildt värk, i Norrköping,
feck vä! ock fin knäck deraf. Men Him-
len vare prisÎ Den Älvans Smagudatrofs,
fora då ia grymt hotade, hade inga viggar
for flere hår i Staden !

Dock — ånnu trenne Ax — och utfigten.
var mörk af tjocka moln. Dä och då Blixt¬
rade val äter. Men Europas Guftaf Den III.
Earingarnes Fader kom. Han flåckte den
ho a de Politiuya Ljungelden i fm hand.
Himraelen klarnade med förnyade behag,
S aerheten, ja, äfven för Handailogdernç,
bief pålitehg. Svån/ka Manufactureras väx¬
te i trçfnad — Och denne Staden njuter än¬
nu i dag deraf de fil laite frncktçr, Prifad
vare Han och h varje ôfrig Regent, fom lå¬
ter hg vårda om den Svenlka Arbetaren.

Utaf Hall - och Manufaftur - Rattens för¬
teckningar uppå alla öfrige och under Rät¬
tens infeende hörande Fabriqver s deras an¬
tal, Vdffiahlar, Arbetare, Tilvdrknhtgars
forter och virde, år et Utdrag gjordt, ,ibm

H 4 ne-
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nedanföre i detta Capitel Specifiqvet och
Summarilkt Ikail anföras.

Deraf befinnes at ingen Siden - Fabriqve
àrifves i Norrköping. 'Någon fådan våfnad
har väl för detta afladkommits, men denne
Handtering fordrar et betydeligare Capital
och et Folkrikare ftålle, til affåttmngs vin¬
nande för at med någon uträkning kunna
Ikötas. Föga troligt är derföre, at en fådan
Fabriqve, utom Publiqve underfiöd af enlkild
Man här lårer anläggas.

Et Silkex - Rederi har väl de fednare åren
blifvit inrättadtj men fom dock, på nåftan
famma grunder, alt mer och mer aftager.

Tlle - Vdfverie handteringen år deremot uti
få mycket ftörre flor. Deraf tilvirkas nå-
ilan alla Ilag och af fullkomlig godhet, famt
fkåligafte prifer. Kläde- Fabriqves - Idkarne
åfventyra fakdes icke fà'rdeles genom Utri¬
kes införsfel af fådane varor, hvilka nu me¬
ra icke med någon fynnerlig fördel kunna in-
förlkrifvas. Men Tllefiofts Vdfvcrierne lida
deraf få mycket mer, fom de flåfle Tyger
ännu icke kunna gjöras af famma luflre eller
fåljas til lika pris med Engellke varor af det
/laget, för hviiket Britti/ka Kronan betalar
ganlka höga exportations premier *).

Den

•) Genom BruksPatron och Fabriqveuren H:r Fred.
Jankcs nyligen på egen koftnad anlagde Pråfs och
Apreterings inrittning; h varvid han af vanlig
PatriotiA drif, f<Jr Manufactur flôjdernei upkomft,
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Den mängd af desfe Tyger, fom ifrån Ut¬

rikes Orter linnes i allmänt bruk, mâfte nöd¬
vändigt alleftådes hindra S vän/ka Yl fe Tygs-
lilvärkningen. Intet annat har ordfakat desfe
Fabriqvers minikning i Norrköping de fed-
Dare Tio åren, emot hvad förut varit. Na¬
turligt lårer derföre bjifva, at om denne /lags
Utlandlka Handel fortfar i våra Stader och
på Landsbygden af kringvandrande Wåft-
gjothar, TlUfiojfts Vdfveriernt Jfluteligen hos
ofs måfte gä under,

Unne-.Vdfnaclen idkas hà'r, tikfom pâ an¬
dre Orter, icke til någon fynnerlig finhet,
Tilvärkningarne beliå utaf ringa Alnetal or-
dinaira Bomullstyger och Näsdukar. Den¬
na våfnaden torde och fvârligen, utom alL
mänt underftöd och bortläggande af Engel-
fka Bomullstygers bruk, kunna til någon be-
tydelig finhet eller högd updrifvas.

Men Cattuns - Tryckningen år få mycke.t
mera betydelig. Den har nyligen fådt en
fynbar drift under tvånne af Judifka Natio¬
nen Jacob Marcus och Lams ftyrelfe och
ägo. De åro ock redan omtinkte at öka
denne Fabriqvesrörellen med ånnu finare til-
värkningar.

Segelduken, förfärdigas fä val hår, fom
ock vid den på Säteriet Rådga i Sirnonstorps

H y Toc-
mot lindrig Arbetil<5n tillåter fine Med-tilvårkare
begagnandet, år all anledning at fnart finna det»
ta Utlåudlk» bfliof ifvea förkommitj
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ker» Sr 1678 anlagde Fabriqven, o) både til
mångd och godhet.

Vid Tlle-Vdfveric ManufaSurernc härdades
åger den anmärkning lyckligen rum, at Ru-
dimaterierne til enanfenlig del åro inhemfke.

Norrköpings finare Kläden åro nåöan aU
lefammans förfärdigade af Svänfk Spanfic
Ull p). .Den Utländfka fina hafver pä de
fednare .Aren blott til et obetydligt SkåU
pundtal hår blifvit förbrukad.

Ifrån 40 är tilbaka hafva Norrköpings Klå-,
des - Fahriqves Idkare af berömvärd Patrio-
tifk nit med fkålig betalning och betydlig
qvantite, vid Ullens inköp, opmuntradt
Svenfka Fara - Afveln,

De prtetnier, hvilka för den Inhemfka UK
len blifvit gifne hafva ockia mycket de.t.I
bidragit,

Håri Staden upbrukas nu anfenliga Partier
af Svenfk Ull, fom både uti godhet och
mängd öfver förmodan tiltagit. För icke få

mån-
«) Privilegierad 1677 d, % December och I7&4 d,

a6 November.
Ibland dem fom anlagt ScbefFerier af detta Haget

hår à orten, bar i fynnerhet Ryttmåftaren och
Riddaren Välborne Herr Nils Rofer.ftjerna på Så.
teriet Ekhult i Ejö.fåcters Socben, med fynrer-
lig drift och framgång utmärkt fig. Hutu Aikr-
gagneligt hedrande år icke en fidan Patriotills
omtanka , i ftlllet fflr at göda et par dutfin onå¬
diga Stats-Håftar, låta någre tjog trâiande B6n.
der fvålta och taga fin egen bcklådmng af Ut¬
låningens hand.
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inånga År tilbaka, utgjorde hela importen
fleraf några och 20,oco:de Skålpund, hvar-
é0iot förhållandet nu. varit *àdant, at uti
j^agafcinet inkommit År 1783? 4°>o0° Skål.
17845 423ooo. 1785, 44)39?* i792>5i,i8o.
1793, 75,263 och 1794, 58,452 Skålpund
Ull, utom hvad fom eljeft blifvit förfäldt 5
fa at denna i Norrköping förädlade Landt-
frodud, årligen utgjôr 20, til 25 Tufende
Riksdalers värde.

Den vid Fabriqverne Mantalsfkrifne Folk¬
hopen, utgör nu 1638 Perfoner. Antalet a£
dem, fom dervid icke njuta forfvar, men
dock håmta fin bärgning af fädant arbete,
kan med all fäkerhet lika högt varda anfedt,

Defsutcm förförjes och en flor del af Landt-
Allmogen med Spanad, och uti visfa Privi¬
legierade DiftriAer åro betydelige Garn-
Spinnerier til Fabriqvernes behof inrättade.

Under jern - och Stal - Manufacluren får
ock råk nas Vägg - oah Fick Uhr, Pcnduler
och Bordjludfare, hvilka af flere Måftare til
ypperlig godhet förfärdigas: Åfven fom Fo¬
der til de förre af Biidihugga>'e och Forgyl-
lare, famt Boetter af Guld och Silfver utaf
fdrjkildte Manufaftur - Idkare tilvårkas,

Eildihuggerie - och Spegel - tilvdrkningen ,

famt Menbel- och Ebenift Arbeten, år detta
året q) ovanligt häftigt updrifven til en fà-
dan högd, at intet flag gifves af detta ar-

be-

f) Genom a:re Bröder, Carl Frtdrick «ek Johan
Magnus Bcurling.
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bete, fom icke hår äfven til fullkomlig god¬
het kan gjôras.

Det åfriga beftår i fynnerhet uti Mdsjîngr-.
tråd ech Knappnålar, hvil ka tilvårkas vid
Gufums Måsfings-Rruk och Fingerbårrar vid
et fårfkildt under det här i Staden varande
Mäsfings-bruk anlagd Vattenvärk.

Det vore hôgft ôn/keligt at finare Jern och
Stål-Manufacturer, fàfottv ganfka förmonlige
för Riket, måtte hår updrifvas, hvareft de
lyckiigafte tilfållen för Spikvårk och andre
nödige Inrättningar, genom fä betydeliga
Strömfall gifvas.

Stdrkelje och Poudcr - ttlvdrkningarnc be¬
ro uppå Inrikes behofvet och åro merendels
uti et jåmt förhållande.

Sockerbruks-rörelfen ökas eller min/kas ge¬
nom prifen på Utlånd/ke Râfàckret, jemte
Skjeppsfarten med derutaf upftäende drygare
eller lindrigare frakter.

Sockerbruket Gripen, r) bief förfl i Com-
pletterat hand 1741 • D«t beftår af er Vårk-
hus med f Våningar utaf Sten, 3 ftycfcen
Kopparpannor til Såckerkokning och flere
Koppar Kylpannor.

I förra Interesfenternes tid, för 30 å 40
år fedan, då Såckerprjferne voro lindrige,
förfkrefs ifrån Urrjkes Orter årligen 240 å
300 Fat Mafcovad och Terres, eller Råfåcker.

Nu åter fedan priferne upftigit til omkring
400:de proCent mot förra vanligheten och

Coa«
r) PrivUegietadt 173 f»

X
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Confamtion mårkeligen blifvit tnin/kad; få
j,afva de fednare Interesfenteme icke med
/Kil kunnat årligen för/krifva mera ån f del
eijer hålften.

Afkaftningen år icke tller hvad man kan*
/ke förmodar, hvilket, jåmte at det förfkjut-
ne Capitalet ôfver et och et hälft år måfte
ligga i Förlag, innom hvilken tid Rudi-fåck*
ret ej kan blifva färdigt.

Det förmodas med Ikål at den förmin/k*
ning i qvantiteten af Såcker, fom genom
anförde omftåndigheter upkommit, under nii
varande Interesfenters förmögne hånder, fnart
Utei undergå en mirkelig förändring.

Alt fom tilvårkningen år ftor, få ökas el*
1er min/kas dertll Arbetare.

År den betydelig, fä behöfves, utom Såc*
ker-Måftaren, Nio å Tio Manj men i annat
fall, 6 à 7 hvilka i hvarje vecka aflönas
med Contant betalning.

Såckerbruket Planeten och Patrioteni på
Salt- Ängen belagne, hafva fordom haft myc*
ken rörelfe; men åro nu aldeles affladnade»
Det förra år et af de vakralte Stenhufen hår-
fiådes /). Gripen år dock det ftörfta.

Tobak och fynnerligen Snus » tilvdrkningeft
har nu 1 flere ars tid varit ganfita betyde*
lig. En enda Idkare, t) med et vål anlagdt
Vattenvårk, föryttrar årligen enfam af des fes

va*

D Mgon gäng Virît undei ptojtö; at förvandlas tî|
et Comedie Hus för Staden,

t) Herr Iabrkpeuren ithr Stoirti»
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varor for omkring l8,coo Riksdalers värde.
Til den förra äro utaf Inrikes Blader minft
IOOjOOO Skålpund hvarje år upbrukade.

Utaf 60 Perfoner, h vilka uppå 70 Tun-
land Jord plantera Tobak och dervid nyttja
omkring 200 Arbetare, under Sommaren och
Hölltiden, *) hafva omkring 10,000 Lispund
Tobak blifvit åfiadkomne och 7000 Lispund
däraf pä andra orter förfålde.

Utom Såpe- och Blyviit s - ttlvdrkningarne,
bero nåftan alle de öfrige fmårre Manufaötu-
rer utaf Stadens och Ortens egne behofver,
hvarutöfver arbetet fällan kan ftråckas.

Förutan h vad nu blifvit uptagit, finnes
åfven häri Staden och vid Strömmen anlagde:

Nio /rycken Fdrgerie - Vdrk, delstil Fa-
briqvernes och dels Landets behof åfven fom

lyra /tycken Klädes - ÏVallmars-Stampar ,
förutan de flere Tjenfivärk, fom under Fa-
briqverne höra och gagnas, famt ännu me¬
ra eka det antal Arbetare, hvilka utaf desfô
rörelfer hämta fin bärgning.

Manufaclur-Tilvårkningarnes godhet och
myckenhet, få vida Inrikes behofvet icke al¬
iénai! fyljes, utan exportering äfven derige-
nom kan vinnas, utgjör Rikets Styrka.

Visfa rörelfer bero väl af Ailmänna Ut -och
Inrikes Ställningen i fynnerhetj men indufirien
bidrager ock Hufvudfakeligen. Ge-
*) Grofshandlaren och Riddaren af Konungens

Wafa Orden Herr Daniel Weijerin , har håruti
en betydlig rôrelfe af omkring ay Tunland To¬
baks Piantager, hvilka yo arbetare fyfilfittas.
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Generelt Sammandrag af Norrköpings
Fabriqver, Arbetare, Stohlar och
Tilvärkningar.

Siden - Tabriqvt.
Vårkflad I, Diversfe Arbet?.rè ?»

3?o Skälp. Syfilke à 8 R:d.
Summa 2800.

KlJdes - Fabriqver.
VårkMder 16, Stolar ?6, Måftare, Ge-

faller och Låringar 111, Diverfe Arbet. 69g.
Styc, Alnar. R:d. Ik. r»

"6. 1?4» FintKlåde à 3§ ïk. 489, 12.
31. 799. D:o - d:o å 2| - 2130., 32.
12. 31 t. O:o - d-o ä 2i *- 777, 24.
63.1936*. D:o - d-o ä 2| -45"i9, 4.

6. 140. D:o » d;o å 2| » 31?.
98.207*. D:o - d:o å 2| - ?02, 18.

226.7399*. D:o .. d-o a 2 w 14799,
67. 17G4I. O.o - d:o à it - 3234> 44» '
22. 640. D:o - d:o i l| » 112a

26s.87>4|. Oro - d:o h i| - 14*24, 28.
128. 4224. D:o - d:o a i| - 6336.
109. 306. D.'O - d:o âlï^ - 4a
log. 3184-3. Medelfint a . 4246.
112. 34022. D:û - d-o a i| 42^3, 2r.
99. 3071-3. O.o «. d.ö å 11 - 3^83» 20.

7. 23f5- O'0 - d:o å )T*5 - £54, 41.
8C\ 20c|. D:o » d:o å 1 » 2*60, 36.

128. 466Ï|. 0:O » d;ö ä 44 » 4273^ 46.
Styc-
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Styck. Alnar. Rid. lk. r.
36. 1107. groft KI5de 42I /k. 984.
70. 209c. Dro - dro å 40. - 1745" ,

267. 734Ö|. D:o - d:o â 38 - Ï8ï6, 8, 8.
gr. 2425". Dro - dro å 36 - r8lg, 36.
g6. 2778. D:o - d:o â 34! - 1861, 42,8»
84. 2c82. Dro - d:o å 33 - 1768, 42.
47. 1342. D:o - dro a 32 - 894, 32.

JT9' 3932. Dro - d:o å 30 - 2477, 24.
l<y- 4ï7£. D:o - d:o a39|- 278, IO.
48» 1762. D o - d:o å 28 - 911, 8.
lo. 282. D;o <■ dro å 22f - 133, 8.
4. 134. Boji. - a 28- 78, 8.
7. 164. Dra, - ä 24 - 82,

SO. 967. Dre - å 20 - 402, 4.
3. 97|. D:o - å i8f-- 3?j 6, St
jp. 231|. Fries- å 2Ö§ - 128,36,

Ï9. 626. pro - å 24 - 313.
6. 144. D:o * â 20 - 60.
6. 317. Golfmattor å 24 - 178. 24.

Summa 97,762, 23,10.
Efiojf - Fabrique.

Vlrkfiåder 4, Stolar 14, Maitare, Gefållet
ocb Lärogåsfar 21, Diverfe Arbetare 180.]
Styck- Alnar. R:d. fk. t.

2. 94» Casfimir ä 1 Rrd. 94.
2. 91. Oberlafl ä 24 ïk. 47, 24.
3, i37|. Dito å 16 - 47, 40.

28. J347g. Chalong i 16 - 447, 40.
Styc-



Norrköpings Minnev 129

5tyc. Alnar. R:d. Ik. r.
j64. 794Ï- Ralk â I3f - 220*, 4ç, 4.
2;. iloi|. Dito a 14 - 338, 40, 6.

149- 77471- Ra/k å 9f - ifoö, 22.
4. aiif. Flanell å I3f - f8, 32, 8.

36. i7Ö2|. Flaggd. å 6 - 220, 13, 6.
14. 744|- Dito å ï - 77j 2y, 3.

ïl6» 3248- Siktduk ä 9 - -60g.
Summa ^648, 43, 3.

r Troij - och Mö/s - Fabriquer,
Varkftåder i7> Stolar ffj Måftare, Ge-

fllleroch Lårogåsfar 5*8» Diversfe Arbetare if.
Dusfin. R.d. ik. r»

Filtmôsfot å 2| - 2948»
176. Dito - dito â if - 293, löt
16. - Filsftrumpor å 6 - 96.
18. Dito - dito å 4 - 72.
;g. - Regarns a 4 - 32.

Summa 3441, 16*
Chor'dfeijerie Fabrique,

Varkftåder 2, Måfiare 2.
264. Skâlp, Dreijat Camelgarn a 32 ik.

Summa 176.
Bomulls * <?ch L/»«f - Fabrique,

Varkftåder 4, Stolar 34 > kiäftare, Gefäl-
ler och Lårogåsfar 10, Diversfe Arbetare 338-

I Bom-
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Alnar. R:cl. Ik. r.

3f|. Bomullstyg â 16 ik. ii, 40.
430. Dito - ål3| - 36, f j 4.ï'&8. Dito - ä 12 . 42.
4f. Dito - à 1 Of - 10.

ï Dufin Näidukat » 3, 16.
3of» Dito - dito å 3 " 91) 24.

3. Dito ■» dito å 2f - 8.
Ï13. f2tf. Segelduk ä 13 - 141^ 19»
377* 973$> Dito å i2| - 2f68> 46»167. 9184- Dito à 12j - 2360, I, 8»8. 22a Dito å Hj - fl, 4f, 4.
Ï93, I3fïo. Dito à 11 * 3096, 2.

Summa 9692, 7j 4,
Dir vers/e StShl och Metall-Fabriquer.

Varkftåder 6, Mäftare, Gefåller och Lå«
ïogâsfar 37, Diversfe Arbetare 27.
142. Buntat Engelika Knappnålar -

à 40 ik. Ii8, 16.14778. Dito Svånika å 8 - 2463.
1. ft. Gulduhr » - 2a
ï. ft. Cylinder - - 2f»

£0. Silfver Ditö å eo * 400.
3. Slagftutiare â 20 - 60.

la Siiîveruhr à 13} - 133' î6.
I. Sdagsvifare Dito - u. 16.
I. Wisuhr Dito - 2^ 32.Nya Guld och Silfvtx - Uhtfoder til Var¬de » » 9a

Di-
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Diversfe Nipper och Reparationer til Vär¬
de 2jo.

Summa 3f73? 32.

Etärkelfc - Bruk <f, Måftare ?, Arbetare 19.
R:d. /k. r.

f72<i'. Lisp. Stårkelfe - ^"72^.
4818. Dito Pouder â r R. 2flkf08t, 32.

200. Dito Pouder å i J R:d. 233, 16.
5umma ir.044.

Sccker-Bruk I, Mäftare en, Arbetare 6.
R:d. lk. r.

13920. Skalp. Canarie å t6 fk. 4640.
1360. Dito Rafenade å - 454, 21,4.
2430. Dito Melis årpf - 742, 24.
8350. Dito Brun Sirop å 3 - Ç24, 13.

Summa 6341, 13, 4»

TobàkS'Tabriqver 13» Måflare 10, Arbetare 66.
R:d. Ik. r.

1600. Skålp. Tallpin.Tob. a4lk. 133, 16.
1710a Dito Präis Dito å Dito 142Ç.

630. Dito - dito å 2f - 3f.
iooo. Dito Cardufer à 12 - 2fo.

738. Dito - dito - â 8 - 123.
C300. Dito - dito - â6| - 311» 22,
2720. Dito - dito - -302, 10, 8.
fOOf. Dito - dito - ä 4. - 417, 4.
237f. Dito - dito - ä 3. - 148, 21.

I 2 Î39-
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Skalp. R:d. /k. r.
^39. Dito - dito - à 2f fk. 29, 4.

20. Dito Spanfk Snus å 1 R:d. - 20»
38O» Dito . dito à 42} Jk 377, 37, 4.XDo. Dito - dito à 37f - 77, 37» 4»
36a Dito » dito å 29I - 22o.

£<çoô. Dito Span/ktKH ä 16 -833, 16.
960. Dito Diversfe å 16 - 320.

4030ö.Dito Räppe ä io| - 89^,26, 8.
174. Dito - ditö ä Ib - 36, 22.
Cfo, Dito - dito d 9| - 126, 18, 8»

9100. Dito - dito å 8 - iftö, 32.
4^dc. Dito «■ dito å 6 - ^62, 24.
71243, Dito Diversfe prifer 7702, 10, g»

Summa 23,924, 7, 8.
Spegel - Fabriqver.

Varkftåder 3, Måftare, Gefåller ock Lå-
rogàsfar 8.

Diversfe Spegel-Arbeten med Förgyllningtil en Sumrfta ar 482, 40./
Bilthuggerie - Fabrique,.

Vårkftad i, Måftare 1, Diversfe Arbetare fw
Divérsfe Arbeten med Förgyllning til enSumma af äfo>

Tapet - fabriquer,
Vårkftåder 3, Måftare 3. Rid. J(k. t.

160 Böcker å 16 fk. « 5-3, 16.2000 Alnar Tapeter à 1| •< 62, 24»
280
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ägo Alnar Tapeter ä ii , .
Tapeter til Virde 3 . 2]. 7i 4*

Summa 148, spTZ
Kard-Fahriqver,

VärkiDd. a!ii ii3re 2^ Diversfe Arbetare
2. Dusfm Kardor a 4 R:d, „ g^
3. Dito - dito â 3 « „ ^

10. Dito - dito ä 2 « » 2o«
30. Dito dito A i| . _ a0*
C. Dito - dito åi- „ ^
2. Dito Skrubblor â 3 « _ 5

jo. Dito - dito à 2 , „ 20.
2. Dito Kratfor å 3 - .

Summa irf.

Sopa-och Tvål-Fabrique i, Arbetare 4.
goo. Fjerdingar Såpa å 2§ R:d.

Summa 2000»

Skedvattens - Fabriqvt 1,

ifOO. Skalp. Skedvatteo â a (k.
Summa 2fo.

Madrafs - Makerie I, Arbetare en.
Diversfe Madrafs - Arbete för et vårde af

101, R:d. 32 ik.
Stenhuggerie i, Arbetare en,

Diversfe Stenhuggare-Arbete för et värde af
50 R:d,

I 3 Borjl-
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Borflbinderie i, Arbetare 2.

Borflbindare-Arbete af Diversfe Porter föret
värde af QD R:d.

Kortmakerie 1, Måflare en.

5* Dusfiin Kort å 24 fk. 2 R:d 36 lk.
CactunsTryckerie I, Arbetare 2.

R:d. fk.
364^* Aln. Cattun å 16 /k 548, 24.

6943 Dito - dito å 14 - 2026, 38.
1120* Dito - dito å 12 - 280, 3.682 St. Tryckta INåsdukar 341.

gy Dito - dito å 16 - 28, 16.
Summa 3224, 33.

Summa Vårkflåder 85", Stolar IVQ, Måflare,Gefåller och Lårogåsfar 271, Diversfe Ar¬
betare 1367. Summa R:d 171,12), 27, 9.
Så flor var Tilvärknings-Summan år 1794;

men året derpå, har hon få mårkeligen okatfig, at hon ininft kan uptagas til 20o,ooo:deRiksdaler.

Cap. VIII.

Om Boktryckeriet och fordna Gevdrs-Faftoriet.
I Staden år ock et Boktryckeris anlagdt.Under fordne Kyrkoherden, vid denna Ty-fka Fôrfamling Reineri Broocmans ågo bl ef

.det
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âet fôrft Privilegierade «) af Konung Fredriç I
jivilket ftadfåftade defs för Blume och efter¬
kommande utaf Konung Guftaf III. b)

Vårket beftår ånnu, lika fom ifrån dels
förfta anläggning, af tvinne Prdsfar, för
jivilka dock i narvarande tid år nog Arbets-
brift, få at icke ens altid, en Pråfc år fyl—
leli lysfelfatt, ånlkj&nt nu varande Ägare for-
fedt Tryckeriet med tilråckeligt lortamenÊ
nya och goda Stilar.

Den förfta Bok hår trycktes var Schrivers
Sjålalkatt, Öfverfatt från Tyikan af ofvan-
nåmnde Paftor Broocman.

Norrköpings Veckoblad år Privilegierat af
Kongl. Cancellie-Collegiumj c) och blef det
förfta Numret deraf utgifvit d. 2 Jan. 17^9,
ifrån hvilken dag, til 1786 års Hut et Num¬
mer i Veckan på Lördagen, utkommit, un¬
der line fär/kildte Redacteurer: Och nu i fed»
nare tider, ifrån början af år 1787, tvänne
i Veckan, på Onsdagen och Lördagen.

De fordne ägare til detta vårcket hafva va¬
rit R. Broocman, Joh. Edman och Johan
Benj. Blume. Nu innehafves det utaf Herr
Ad, Fr. Raam.

Fordna Gevärs - Faäoriet.
Behofvet af Gevår måtte hafva varit gaa*

(ka ftort, på 1740 talet och böjelfer for Fa-
1 4 bri-

<0 1713 den 13 Auguftî.
O *77? den aï Augufti.
O '7J8 den 15 September.

/
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briqvers anJägning lika få, når inga Naturli¬
ga hinder kunde afhålla ifrån detta Faftori-
ets nybyggande på en länge omtviftad min¬dre Holme i Strömmen, mellan QvarnarneVid Våftgjothegatan belågne.;

Om man ifrån denne Holme ågt Landfä-He til Gatan, eller någon annan våg dit, ånöfver en Spång: Om detta Fa&orie uti Sta¬
den ågt nödige Hus-och Gårdar, eller en en¬
da plats at bygga på: Om til detta Värk
nödig S'kog vant anflagen för den aldeles o-
umbarliga Kohltägten: Om det hade ågt nå¬
gon enda af de förmoner, hvaruppå de öf-
rige Gevårs-FaAoriemes anläggande och up-
råtthållande blifvit Funderade och om här
hade funnits tilgäng pä fkickelige Arbetare,eller öfverflod af fådane vid andre Värk af
detta flaget; få ikulle man dock likväl icke
förundra fig öfver den, i bérjan af 17So-
talet, hår upforde ganlka koftbara Gevers-
Faclorie Byggnaden af Sten.

Det förefaller ofs obegripeligt efteråt, at
man utom aile desle fördelar anlagdt denna
Gevers-Fabriqve på en tid, då en Mufqvet-
te, fom utom koilnaden af Rudimaterien och
Red/kapen, fordrar Tjugu Perfoners Arbete}
mot prifet af andre vahror, icke betaltes hög¬
re ån 30 Koppardahler.

Då, och på fådane grunder, Kronan ej m«dnågon utkomft kunde bedrifva Gevers - Til-
vårkaingame, beflôt åfyen Rikfens Ständer

vid
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vid I7?6 Års Riksdag biand andre ftora fa-
^er — At öfverlemna Gevers-FaAorierne i
Piket til Fa&orerne, Det i Norrköping an-
Jagde, feck fåledes ockfå dä fm Man. Ge¬
nom hans omiorg och enfkildta bekoftnad,
blef detta Gevers-Faftodets byggnad ganfka
vackert fullbordad. Hus, Gärdar och Tom¬
ter kjöptes, bebygdes och underlades. Ar¬
betare anikaftades hade. In-och Utrikes ifrån.
Vårket kom fnart i fullkomlig drift. Gevår
af alla Xlag och ypperlig godhet men
måii af Utlåningens hand — förfärdigades
och exporterades åfven — Sarlkildte Inrätt¬
ningar förökade tilvårkajngen af Baijonette*
och Laddfiåckar.

Det var faledes icke utan, at detta Gevers-
Fa&orie med lika nöje fom upmårkfamhet,
under ars lopp éfkådades, både af Ko-
rungar d) och Furflar, Patiroter och Främ¬
lingar.

Den uppå fm fda och i fitt ftålle ftôrfta
Manufa : ur - Idkaren och i alla affeenden li¬
ka ypperhge Medborgaren, framlidne Ofver-
DireCteuren Anders Schenbom, ägde och,
fom anfört år, med egen känning hedref det¬
ta Vårket ånda til år I774-

î y Ef-
d) Konung Adolph Frcdrich och Drottning Lo-vifa

Vlrica med hela ilen Kongl. Famillien, befaga
detta VJrlt med alladefs inrättningar, åren 176a
och 1769; Och Hôftfalig Konung GnJlaf ///,
«red defi Herrar Bröder, behagade under varelfen
hår, f dftnåmnde är, fåjfidlte gånger, bcfe Gevers»
Tuvhkninge*.
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Efter den tiden har det år från år förfal¬

lit och nn omfider råkat i et ödesmål, h var¬
ifrån kanlkje ingen lirer ftiga fram och fom
en Schenbom upaffra fm och fine Barns för¬
mögenhet, til det Allmännas bålla.

Hiftorien torde förmodeligen få omtala
livad fom varit i men hvad fom troligen icke
kan blifva c).

Eraedlertid och enar emot fjelfya Naturen
konfien, fài'om här, kunnat uppbringa en
Manufaftur-rörelfe til den hôgd 'och af den¬
na fiadga, hade dec åfven bort ligga All-
men Vård uppå defs bibehållande. Men
all ting har fin tid. Mången blifver dock ej
fållan et offer för fin Patriotilka välmening*Man får handklappning vid förfla Inträdet
på denna Bahna och efter at hafva til egen
Ikada gjort fitt bäfla, far man den enda och
Allmänna SatifaAion vid utträdet — at man

varit olyklig - - -

DSr Arbete värderas och Idkare efter de¬
ras Patriotijka Nit och gagneliga bemödande

an-

t) det är likväl förmodligt, at detta nedlagde Värk
med tiden torde förvandla» tii någon (lags Jern-
och Ståhl • Fabriqve, eller annan nyttig inrättning
vartil Vattendrift kan behöfvas.

Herr Lagmannen Johan Sivartz, kar nyligendenna Egendom fig tilhandlat — Af h vara Cnille
och förmögenhet, man hoppas at denne fordom
få vackra inrättning ur grufet åter upreft, fkall
gifva nyttiga fruckter af def* Patriotilka företag.
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6nfes, [hyddas oc.h upmuntras, dar icke Stånd-
pllnad eller en mdg-.ig afvundfjuka får ra¬
da; dar uplyfle Fdrfattningar och ordräng rö-
reJferne underftödja, där icke magtfprdk lägga
band på den Arbetfamme Medborgaren för
at ftårka den gödda Gunftiingen i fitt 1 .Ittje-
fulia fjåifsvåld, där Frihet, Fred och jdker-
het uti Ndringarne tillåtas dem uplifva, dar
måfte Manufacturer och Konfter florera.

Den lyckliga förutfigt Fäderneslandet, få
väl i detta, fom i ftere affeenden äger, un¬
der en Konung, värdig at vara Gu/la ' UJ:s
Son, grundar åfven Norrköpings Stads för¬
hoppning, at defs Manufacturer och rörelfer,
fria ifrån förtryck och våldfamm» Ikaknin-
gar, fkola årligen bibehållas och förökas til
aliment och enfluldt bafta.

Cap. IX.

Om de Staden ojvergångne Olyckor.

Norrköping har ofta lidit af flora förödel-
fer — Altid har han dock, lik en Phoenix,
med ftörre fägring och flyrka förnyat fig ur
elden och aikan.

De olyckor fom i fynnerhet härjat honom
äro desie a).

An-

«) De fkador fom ôfvergâdt Staden genom Vatten¬
flöden, fkola nämnas i Capitlet om Strömmen.
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Anno 1^67 kom Dan/ke Filt-Herren Da.

niel Ranzau i fpetten for 8000 Man til Norr¬
köping och upbrânde den nåftan aideles, fe-
dan han lika ftendtligt upfört fig på fiere ftåi-
len i Riket. Borgerlkapet och Finfpångs
Låns Allmoge, fom fkulle forfvara .Staden,
drogo fig tilbaka Norr ofver Strömmen på
den få kallade Borgarehögen dar de förre
fordom fegrade motI)anlk3 Wikingen Knapp*
Bönderne ôfverlemnade dock flra.it Borger-
Ikapet til fitt ode och gingo hem,

löff, då Borgerfkapct viftades vid Olofs»
Måsfo.Marknad i Schenninge, upbran nä»
flaa hela Staden innom Nio timars tid,

169S. d, 24 Martii kom elden los hos Ot»
to Bleijs genom en främmande Prinfesfas
Drångs ovarfambetj 13 gårdar, innehållan»
de 2:ne Qvarter, blefvo da et rof för JLagor e.

Anno 1711 d. 17 Maji Klåckan 12 om
natten, antändes Gjördelmakaren Speijermans
Gärd på Våftgöthegatan, b) hvarigenom
Gårdar fades 1 alka.

Samma år den 13 OAober, kom elden
lös i Bryggaren Anders Holms Gård, fom
tillika med Renftjernlke Stenhuset och någ»
te andre Gårdar upbrunno.

1713, natten emellan den 9 och 10 April
itändes Cafper Michelsfons Gärd, hvilken äl¬
ven med ii andre Gårdar förbrändes.

Samma år den 22 September, kom elden
lös

J) I förra tider hafva Våftgjötar haft fina Handels¬
bodar på denne gatan , hvarat bon fadt fitt namn.
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jos i fett Collbergs Gärd pä ftora gatan åt
Våfrer Tull, då y o Gårdar och 18 fädcsfuili
Lador förvandlades til a/ka.

Samma år den 22 November, tände Ho»
fpitals-Qvarnen eld af fig fjelf om natten,
då 4 Perfoner lefvande inbrun.no. — Men
jag fkyndar at gifva

Befåtteife:
Om Norrköpings Totala förJlÖring af Rys*

farne 1719•
En uplyft och opàrtifk Man, Riks-Tran*

flatorn m. m. G. von Broek, har fört jour»
ml öfver denna förfärliga håndelfen. Jag
har det åldriga Manuferiptet i mina händer»
Det må vara en Borgen, för hvad forn följer.

Sedan Rikets Mårg, under et långfam#
och blodigt Krig, nältaii vår förtärd; fedan
tjtlånd/ke Fienden och Infôdde bofvâr och
Rånsmån gemenfamt bidragit til vår olycka,
•/kulle det Allmänna eländet innom fädernes¬
landets gråntfor för ännu vidare kringfpridas,
för at bebåda den fnart påföljande - - - 1720
1rs rycktbara Fred c),

Krigsmohln fvarttnade öfver Norrköping
1719 med förfärliga A/kor — Hvars eld jag

tror

c) Innehållande &4 Artîciar, hvaraf den 4:de, é:ta
och y:de åro de niârkvardigafte. Ty 1 den 4-d®
Sfvertråder Konungen af Sveiigctil RysOand heia
Ejllcï.d hela Liffland, hela Ingermaftlaiid och en
del af Caftlen j i den 6:te år er.niârkning3\åidt l
at deo öye Konungen iôrbchôlt lig fâr fins ny®
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tror blef neddragen i Staden genom hem-
gjorde /tfkehdare ■— Derom längre fram.Redan den 14 Julii 1719 kände man at
Rysfarne voro inkomne uti Stockholms /kå¬
ren. Någre upricktige och omtånkfamme
Hufvudiiadens invånare varnade ftraxt fine
vänner i Norrköping at undvika en icke 0-
rätt förefpådd fara. En del voro nog kloke
at bortföra fin redbarafte egendom på Lands-
byggden; men de flafte vågade oföifigtigt li¬
ta pà vederbôrar.des JSfttn om ewjlalter tilFiendens motjland.

îvlagiflraten affånde imedlertid dageligenexpresfer til Landshéfdingen Grefve Guftaf
Bonde, fom då viftades vid Medevi Brunn,

med
Ur der få ta re, la ofta man behagade, at i Revel,
Riga, Arensborg ocb utxir våra gamla indrågtiga;
men afftådde Lifflåndfka Kornbodar, få upköpaoch Tullfritt utföra för 50,000 Rubler Spnnmål
arlig01 & famt 1 den 7:de at, aldrig, aldrig Ryfs•land Jaulle blanda f.g uti de Svenjka Inrikes Af■
jaireme och Swc-esfions-faken.

Freden fÖrefiogs à vår lida af Riks-Rådet och
Xandtwarikalken, Högvåiborne Herr Grefve Arf-
vid Horn. Krutröken af Carl den XÎIrs mord-
fkott lämnade dock fåledes en elak bark omkring
Tbronen och innom Sverige.r grånfor ; faft ån man
förut ville påfiå: at den fkulle blifva en föt luckt
Flcrrönom, Kor.urgencm ocb Folkena.

Underligt år ock at Krutröken af femma mord-
fkott ånnu 175-1 på Sotlången få ftarkt fiog en
vifs Sver.fk Grefve - - - t i nåfan, at Kyrkoher¬
den Tollfladius med all fm anda knappait förmåd¬de barttbiåla den.
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ped îôrflag til Borger/kspets eurölering , famt
anhålla at få låna de 400o:cle Mufqvetter,
fom ötver hälft år legat på Braikens rum i
Linköping. Ingen ting blef dock vårkftålt.
0et enda lvar Herr Grefven och Landshôf-
dingen gaf på alla desfe befiuckningar var:
At det hade ingen fara — y,it han utan Jå
mänga påminnelser kände utvägar til Ortens
bevarande, med mera dylikt d).

Härigenom upfkjots Borgerfkapets mônft-
ring och beväpnande, juft då faran fynbart
började nalkas denna Orten.

Juflitiae Borgmållaren Jacob Ekebom, en
alfvarfam, driftig och for Stadens båfia ni-
tilk Man, fcreltålde Borgerlkapet, at man
Ikyndefamt borde forlkaffa Krut, Bly och
Canon-Kulor.

Denne hôgft nödvändiga propofition up-
togs på et oväntat fått. Svårigheten invän¬

des

<!) Man kan ej gjerna undgå den fkåliga Armàrk-
ningen: At Herr Grefven och LandshÖfdingelt
vifade fig mindre nitifk Och varm for Norrkö¬
pings Invånare vid detta rysliga Uptrådet; meft
få hör man och ej å andra iidan lemna obcmålt,
at denne Herre gjord t fitt Fädernesland goda tjen-
Rer vid flere tilfållen.

Men de godhjertsde Store gå icke fållan vil¬
le uti Politqvens mörka irrgångar.

De fkadä kanfke ofta, utan at fjelfve teta det.
Kanfke Giefve Bonde, lefde i et Tidehvarf, då

han kunde hafva flcåt at tiltala fig fjelf med det¬
ta Uttrycket: Dig dr sehe godt fgjerna truot
nddtn.
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fies om dés fe Förfvarsmedels anlkaflfande.
En del påftod betalning förut, innan något
fådant kunde utlemnas. Andre åter, at livar-
ken Krut eller Kulor funnes i Staden. Men
under Branden, några dagar derpå, fpräng-
des likväl tvånne Krutkjällare i luften, och
efter fjelfva Förödelfen fann man flere Kul¬
högar på de få kallade Abotomterne.

Förfkråckelfen fom tiltog alt mer och mer,
tycktes dock något minikad den 19 Julii,
då en Curier fom den dagen pasferade ge¬
nom åtaden, berättades hafva Ordres til 400
Mans hitkallande af Dyringens Regemente,
fom ånnu camperade långt ned i Småland.

Den 21 latte fig 60 Man af Borger/kapet
til Häft. Hälften af detta antal började från
denna dagen ät Patroullera. Man Recogno-
fcerade åfven få godt man kunde til Brå-
borg och Krokek,

Den 22 började ftörfta delen inpacka fina
redbarafte faker, hvilkä dagen efter /kulle
utflyttas på Landet til bekanta, eller ned-
gråfvas i jorden. Samma afton utfpriddeS
det fallka rvcktet: At Fienden dragit fig tii-
baka åt Revel. Detta förordfakade at flytt¬
ningen infiåldes och de intingade Fohr-Hå-
flarne åter/kickädes.

Den 23 lefde man luftigt på faken och
Calafade öfvér den undvikne faran. Men
dagen derpå förfvann glädjen, mera häftigt
ån gårdags rufet, då en annan exprefs red
genom alla gator med den förfärliga Tid*

nin
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ningens utropande, at Rysfarne natten förut
lagdt Sôdertelje uti a/ka.

Morgonen derefter berättade en återkom¬
men Spion, at Fienden redan varit fynlig i
Nyköpings-fkiren.

Fâ tänckte då på annat an at frålfa Jif-
vet. Mera var ock nåftan aldeles omöjligt,
fedan man nog oförfigtigt återfåndt de in¬
tingade Håftarne. Fienden nalkades alt mer
och mer; men ingen vårklig anftalt til för-
fvar var ånnu fogad.

Denne dagen täcktes Herr Grefven och
Landshöfdingen Bonde at hedra Stadens Råd¬
hus med fitt befök.

Efter at där hafva hållit et kort och min¬
dre tilfridsMllande Tal, refle han genaft ur
Staden. Hvart hän vet ingen.

Samma dag den 25* Julii, var ratta bör¬
jan til all Confufion innom Norrköping.

Vid Middagstiden ankom hela FÖrfvars-
ftyrkan, fom näilan fteg til et antal af I00:de
Marodeurer e).

Klockan ro på aftonen fyntes en fa/lig eld,
hvars iken gaf Himmelen det rysvârdafte
utfeende.

Man var nåftan ofvertygad at Skenås Slott,
Bråborg eller Stegeborg nu ftodo i ljufan
låga. K Da-
r) 2000 Man Infanterie lofva de? frän Roflagen,

Wermeland och Dalarne. Mindre ån iooo:de
Man frän den fidftnimnde Örten, hade nog afbögdt
Norrköping? fara;, cm Vederbörande haft aifvart
ned Ik.e lofvade anltalter.
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Dagen efter fick man dock veta at det
Varit Nyköping fom afbrunnit.

Vårnléfe Qvinnör, fom ilygtade med Barn»
hen på armarne kring Landsbyggden, den
lägre delen af Borgerfkapet, fom gjorde
befiåndig Vackthållning, ägde ej tilfäile at
Confervera fin egendom.

Nåfian alt måflé lämnas i fticket, få vål
åt Ut » fem Inldndjke roftare.

Ën del förvarade vål fine Redbarafte få-
kéf i hvälfda Källare. Men de blefvo för»
Varade 1cm .Skrikans Nötter under Moln»
klimpen.

Den 26 voro här alle intagne af frucktaft
och förtviflan.

Samma dag refie Phaltz-Grefvinnaii från
Staden. Man år vid fina tilfållen nödfakad
at råtta fig efter omftåndigheterna. Hennes
Durchleutighet måfte med fina redbarafte fa»
ket Vid a/flyttningen, få vål fom för fin e-
gen Vagn, nyttja några par Osat 1 ftåliet
för Håftar, fom ej kunde ärhållas.

Om aftonen ankom en General Urbana»
Vitx , anbefald af Regeringen at mottaga Com»
mando vid Stadens förfvar.

Hvarföre /kulle en Utlånik Man antagas
til denna vigtiga Pöflens befôr jande? H var»
före juft af den Pol/ka Nationen, Alierad
med en Magt, mot hvilken Sverige, ånnu
låg i et brinnande Krig. Sktiiie Han vara
fine egne Bunds-Fêrvanters eller vår Förtå»
dare? Man hade vid detta val åiminfione

bort
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bort vilja förmoda det fednare, fom ock
vårkeligen hände.

En ödifciplinerad Corps formas ej utan
fvårighet til fine Militairilke Ikyldigheter.
Annu mindre kanlke under en Utlåndlk an¬
förare, fom ej med Moders-Mjölken för-
värfvat fig kännedom, om den Nations lyn-
he, för och med hvilken han ftrider, och
fom förmodeligen fållan upricktigt förenar fin
plickt med det Allmänna Intreslet.

Så geck det til i Norrköping; ty 1— Bön¬
der, Borgare och Soldater, hvilka Ikulle ut-
gjôra en Corps under den Pollke Generalen
Urbanovitz, förblefvo ftridige och utan e-
nighét, ifrån början til fidfta ftund af deras
villande hårfiådes.

lr.qvaneringen börjad® famma Afton gå
för fig.

Mycken hårdhet föreföll val härvid i de
mindre Borgare-Hufen och hos den lägre
delen af Stadens Invånare. Men Krig nar
fådant med fig.

Den 27 börlade Bönderne från Wånga,
Rifinge, Hellefiad, Tjeiimo, Kimflad, Kul-
lerfiad, Borg, Qvillinge och Sanct Johannis
leeknar, til flere iooorde at famlas omkring
•Staden, underhållande befiåndige Ståckeldar.

Buller och ovafer.de upkom ftundom mel¬
lan dem fjelfve, få väl genom deras olika
meningar om fåttet at bevara Staden för Fi¬
endens anfall, fom och deraf, at de fläfte
ej ville låta Commendera fig af en Utlänning.

K 2 Ef-
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Eftermiddagen inftrômmade ôfcer flere

hundrade af desfe Bönder i Staden, beftån-
digt ropande efter Matvaror, Ohl, Brånvin
ock Tobak f).

De fade fig éj hafva juft at fåckta for in¬
tet och på tom maga. Äfven begärdes obil¬
ligt nog, at Borger/kapet /kulle arfåtta dem
hvad de förlorat på de nedfatte Mynttecknen,

Samma qvåll ankommo några och 60 Man
Artillerie-Folk från Danika Fångenlkapen
fom gcnaft förenade fig med den forlande
Allmogen.

Flere Curirer fokte Landshôfdingen den nat¬
ten uti Brink, Kumla och Linköping, med fle¬
re ftallen; utan at Han kunde trånas. Man
Ville fåga at Han hemligen uppehöll fig hos
någon bekant ned i Småland. I fanning kun¬
de ock hans nårvaro härflådes med fkål an-
fes åfventyrlig, fedan Stadens Borgerlkap
nåftan blifvit bragt til en förtviflad harm öf-
Ver de olyckligt fogade förfvars-anftalterne.

Den 28 Klockan 4 om morgonen, kom
Borgare-Rytteriet uti ftörlia oordning inflyg-
tande til Staden, med den förfärliga Tidnin¬
gen at Fienden vore på Butången. Den

f) Dé fjflngö oc£ fcefiåridigt en flags vita, ånnu
ef okård blaftd vår Allmoge utaf detta inre-
Fåll:' Tobak, Ohl c-ch Brunvin! Ldnsma'n och
Stamning, (fro vi ej rådda får i dog.. Will man
€] Trailera , Skole vi H"sfera\ Wdrr dn fjelfm«
Rysfen hår idag. Tobak, Ohl ock Brunvin !
I dnsman ock Stamning, dro vi ej rådda for »
dag'
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Den ralke Generalen Urbanovitz gjorde

de flyende i ögnablicket fålllkap med Ma.
xcl]C L. jag tror — N:o 24 — ånda til Sä¬
tesgården Klinga, hvareft man ej utan mö-
da kunde forfåkra honom at detta blott va¬
rit et blindt Alarm, tilftäldt vid Ståtöga ut-
af Hans Bute, fom flagit vad at borttlkråm-
ma hela Förfvarsftyrkan ifrån Staden. Den¬
ne -Putsmakare fom fkulle gripas och, efter
Generalens ord Arqvebuferas på Saltångs-
Torget, togs i fôrfvar utaf den Allmogen,
fom uppehöll fig mellan Eneby Kyrka och
Staden.

Generalen ryckte åter in genom Väller
Tull, fedan han borttfåndt fitt Bagage ge¬
nom en af Dyringens Dragoner, med denne
utlatelfe: lag denna Pollett : Lernna den tiU
lika med mina Jaker på Ekends Herregärd i
O tomta Socken. Jag tror dock at der Jiti~
nes Pollett redan g).

Middagen började Allmogen blifva orolig
och bullerfam, både utom och innom Staden.

Ikågra Bofvar hade, för at göra den bekym-
merfulla Hållningen ännu värre, utfpridt det

K 3 fal—
g) Man har förfåkrati at från Rylka Regeringen

I 4:delj år före denna rysvlrda båndelfen, pi
vi-fa ftållen i Orterne brifvit kringdeiade et flagl
runda Mesfings-Polletter, i lika ftorlek med en
Ävenfk Riksdaler, ftimplade med CZarens namn,
och desfe orden på Ryika : Frikdnd. Sanr.irg
Ur åtminftone det, at visfa gårdar blefvo fkorade
af Fienden, faft ån han når» omkring den»
fUöfvade och brånde.
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falika rycktet: at Juftitis Borgmäftaren Ja¬
cob Ekebom gifvit alla, utan undantag, til- |
ftånd at upbryta Hufen och taga alla de Mat¬
varor, fom kunde finnas.

Saken geck ock på några timmar för fig.Deras hus fom redan hade flygtat, blefvo
total uer fpoljerade på alt fom ej hunnit un-
dangj ömmas.

Handelsmannens Boddörrar med dertil »f
Stockar inrättade inflrumenter, och deras qvar-lemnade varor borttagne. Ifynnerhet titmiirk-
te fig Generalens Folk i detta Barbari/ka up«förande.

Et ärbart förhållande af dem fom Jkulle
för/vara den olyckeliga Staden.

De at Invånarne fom ej bortfört fin egen¬dom innan Böndernes ankomft, måfte under
fjelfva Transporten lemna altfammanc uoi de¬
ras rofgirige bånder.

Klockan 4 eftermiddagen ankom Lands-
höfdingen Bonde til Allmogen, fom dä til
flere iooo:de Man hade famlat fig utomNorr Tull.

Generalen Urbanoritz. hade med honom
et kort farotal, hvarefter båda Herrarna til
Häft åtikildes.

Innan Lands-Herren afrefte från Bönder¬
na, hölt han förft detta korta j men märk¬
värdiga tal:

"Kommer ingen Fiende i morgon, få kun-,,nen J hvar och en i ftillhet gå hem til litt."Men i annat fall vackter Eder noga i ty''Rysfarae 4ro många", Man
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Man har ock velat fôrfikra; at då Herr
Grefven en ftund derefter vid Klinga mötte
några lOO'Âe Bönder från Skärkind, Törne-ylfit och Öftra Schrukeby Sochnar, förfedde
med Löflkåror på Stänger, Vargpikar, Bös-
for och Piftoler, har han befalt dem vånda
åter; emedan ingen fynnerlig fara vore at
fruckta för Staden eller den öfriga Orten.

För fanningen häraf anfvarar jag icke; ehu¬
ru en allmän fågen bland desfe Sochnars All¬
moge ånnu i' dag tyckes vilja Confirmer*
den k).

Någre af Dyringens Officerare ingingo här¬
under det Accord med en del af Borger/ka-
pet at dem fkulle gifvas yo proCent af alla

K 4 de

fy Min Morfader, Olof Hjelm, Infpt&or på Giren jr-.
holmen i Ôftergjôtland och Ôftra Schrukeby Soc.
len, född 16985 berättade ånnu, fom jag redigt
minnes, för i;na vånnei år 1789, at Han i fåll-
(kap med 300 Bönder, förfedd med en flipad Varg¬
pik, en Piftol och Amunition; af cn vålklådd
ridande Herre, foai bröt på et främmande Språk ,
vid SAteriet Norsholm i Kimftad Socken den *8
JuiU anbefaides, at med de öfrige vinda tilbaka,
emedan ingen Fiende vore at vlnta, hvarigenom
de få intogos af glädje, at de iköto någre Frög-
defltott och gingo hem. Men den 30 derpå föl¬
jande bref han tillika med någre andre, fom ûtu.
ro Korn på Halleby Går de i Skirkinds Socken,
varsfç en Kart rök, fom håftigt upfteg åt denne
Hatten, Jnaraf de kunde fluta, at Staden då re.
dan var itånd. Herrn på Gården yttrade fig tog
Underligt för Arbets-Folket, och fom det fyn-
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de varor fom kunde Concerveras, antingen
Staden blefve ruinerad eller icke. Et vac¬

kert jo, hållande af dem Jcm Jkulle firfvara
den olyckliga Staden.

Denne dagen fjäfades mycket med Styc¬
kens tillagande. Hjul togos hos hvem foni
hålft, och Lavetterne gjordes i haft af Snic¬
karen Lindman och deis Gefåiler.

Desfe Stycken fyra til antalet, ftodo 1 fle-
re år på Saltångs Torget, orörde både af
Sven/Ivar och Rysfår.

Om aftonen började eldar fynas öfver alt
i Skjärgärdarne.

V ackter Commer.derade» väl då för Tull¬
portarne, fom Ikulle hålla Bönderne utur
Staden. Men desfe til tlere tufende famla¬

de
nes tämeligen medvetande af denna förfärliga hån-
delfen : Nu Idrcr Douglas gifva Norrköpings Bo¬
erna eld, på pipan. Här ned-tryckte Gubben
Hjelm fina Carolinfka ögonbryr.er, ftôttc några
gårigor fin krycka i golf . et, fåide en tår och med
fitt vanliga ordlpiåk fade: Den tiden voro mange
Svenjke Herrar Jlora Jknrkar ; ja, min fjdl och
Gudl voro de Jkurkar mot fitt eget Fojlcrland.
Kortt efter Branden dömdes en Ryttare til
par fpö, för et infall af nåfian famma belkaffen-
liet. Han fade, då Staden brann fem ftarkaft :

Nog hafva Herrarne och Rysfin gifvit NorrköpingsJBoarne godt om eld ; nan ej få mycket, at jag kantanda pa min Tobaks • pipa, Straffet undergick
kan vårkeligen nog fikarpt vid Kumia Gåftgifya-tegård uti Augufti Månad

Om han ftraffades för öfverord emot vår Her.
re din Folitigucn, iörft&r jag icke.
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de, inftrômmade dock under et ikrik, lik¬
nande Morernes, då de anfalla fina Fiender.

Man har ej fynneriig oriak at undra öfver
et fådant upförande af Allmogen, då ingen
få redlig, jornuftig och béhjertai Man kun¬
de finnas, fom vågade och fôritod, at brin¬
ga desfe Svårmare til ikick och ordning.

Dock tillkrifver man R. Fr. Herr von Block
och Adjunfteo vid S:t Gfai Förfamling Jacob
Björkman den hedern, at med fin djerfhet
och goda talegåfva, icke aliénait hafv-a /kyd-
dat nagre Invånares egendom vid bortt-
förs/len, utan åfven {ärt och upmuntrat All¬
mogen, at rätvis och med väl hållne Leder
fôrlVara fig mot Fienden. -- Hvem vet icke
at den ållkade Priften, med Bibeln under
Armen, Kragen på Bröftet och Himmelriket
pä läpparne, utan fyunerlig fvårighet ikulle
kunna föra hela fin Förfamling, Mäa Qvin-
nor och Barn, med famrnsnknåpte händer
mitt under Fiendens eldfprutande Canoner,
för at döden dö til det kära Fådeines-Lan¬
dets bäfta.

Skada at Blocken och Björkman nekades
fä göra, hvad fjelfva Herr Generalen Urba-
novitz. med tlere ej kunde eller ville vårkftäl-
la — kanlke frälfa Staden.

Hela denna aftonen traderade Borgerika-
pet med Brånvin, Tobak, Via, Kött och
Bröd. Skårfkildte Bord upftåldes i denna
•ffigten pä Gamla och Tyfka Torget. Li-
qveurçr utdelades til fâdant ôfycrflôd. at en

K. y cl*
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oäflao total nrfinnighet röjdes i Staden, un¬
der ikrålande af den redan anförde Bonde-
vifan.

Den 29 fyntes Fiendens eldar på en knapp
mils afitånd ifrån Staden.

Hela denne dagen Rocognofcerade Gene.
ralen omkring Aby trackten.

Vid fin hemkomft om aftonen befalte han
Juflitix Borgmiitaren at låta fåtta Staden i
Brand, emedan ingen utväg til defs belkydd
fågs honom möjlig.

Denna Propofition kungjorde» Borgerfka-
pet, fom på Tylka Torget ftod i Gevår.
Ingen vdle iiôrfamma desfe vQrdres; utan för-
fåkrades allmänt at med lif och blod förfva-
ra Staden, om Generalen och Allmogen, med.
trohet ville lemna dem biträde.

Denne afton Traderades lika öfverflfidigt
fom den fôrledne dagen, h varigenom ej kun¬
de åfiadkommas annat, In buller, oreda och
flridighet.

Omkring Klåekan 6 på aftonen, kungjor¬
des under Trumilag', at alla Qvinnor, ål-
derftegne och Barn fkulle begifva fig utur
Staden.

Hvilken förfärlig afton — Mannen flitet
fig med våld ur Barnen och fin Makas ar¬
mar, dem hap nödgas öfverlamna til et o-
fåkert öde — Under tårar och jåmmerrop
flygta desfe vdrolöfa frän fine egendomar

och
*. i V A
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och anhöriga, för at i nårmafle Skogar döl¬
ja fig för en omenfklig Fiende i).

Capitain Siverts Borgare-Compagnie och
det öfriga Krigsfolket, famt en liten del af
Allmogen upftlltes nu på Salfängs Torget,
för at mottaga Fiendens ankomft.

En häftig Difput upkom dem emellan öf-
ver Generalens Proposition om Stadens itän¬
dande. Saken var helt nära at afgôras med
Geväret, då Majoren Hugo Hamnakon och
Borgraåftaren Ekebom i det famma framträd¬
de mellan de ftridige Parteme, och ej utan
fine egne lifs åfventyr förmådde bringa dem
til en enighet, fom Tå val tycktes behöfvas
i denna nog brydfamma belägenheten.

Men detta oacktadt, fôrbîef dock alting
oredigt, ånda til fidfta Bonden af Fiendens
ankomft.

Klåckan 12 på natten åtikildes Hjeltarne.
Capitain Siverts med fitt Compagnie Bod
qvar på Torget « Bönderne famlade fig pä
HimmelBa-Lunds-vägen — och — märk —
Generalen Urbanovitx fjelf Retirerade i god
ordning utom Väller Tull, med fina Kåra¬

par
i) En Fru Nordftein flydde med fitt Barn til Våfter-

lôfa Förfatnling -- Templet» dörrar voro öpnc för
henne fâfom Himrnelens, dit de leda. Under •«
upriktig Bön inför Altaret, gjorde hon det löftet,
at > framtiden fördra någon gifva til Socknen*
Fattige. År »768 geck detta löftet i vârkeîig
fullbordan pä det fåttet: At et flående Capital
aooo D.r K:aat, förärade» af bemdlte Enk*fr« tji
denne Kyrkas fördel.
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par -- Tvifvetsutan fôr at Surprinera fin Fi.
ende^ fom med all fäkerhet väntades ifrån
Sjôfidan,

Åndteligen kom FS Sdcîfcns dag den 30
Julii, fora uti Svenfka tfiitorien fkall lem-
na det rysligafte minnesmärke. Klåckan 9
började Tornvåcktaren i S:t Olai Kyrkotorn
at häftigt klämta. Med en Språklur ropa¬
de han derunder fom oftaft: Nu fynas Ry~
Jka Galererne hofitatt framkomma vid We~
Jlcrby-udde. Hvilket förfärligt tilftåndf All¬
ting i Confufion — Intet tecken til fôrfvar —

Fiendens Mordikri, fom nalkades alt mer
och mer — Desfa fega ônlkningsrop, af dem
fom hoptals fôrfagde, hailade om hvaran-
tian : Alsoaägtige Gud / Beikydda nu Ofs och
Staden.

På Syltångs Blrget infann fig nu Bonden
Sven Dansfon i Tomta och Kuddby Sockn,
ivareft han med et Lakan, fäfiadt på en
fläng, efter ôfverenskommelfe med Grefve
G. Douglas utmärkte bäfta Hållet för Rys-
farne at Landftiga.

Innan Fienden hunnit debarqvera, tände
Juftitiat Borgmåftaren Ekebom eld uti Kro¬
nans Magasin, hvarigenom elden fnart med
en flark Nordolllig vind fpridde fig ôfver
Staden, fom defsutom på flere flållen antän¬
des i det famma.

Härmed uträttades dock ej hvad man fôr-
modatj ty Fienden ägde tilräckelig tid nog
at bärga hvad fom hats och han täcktet a-
namma, Vid
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Vid Rysfarnes ankomft til Sjötullen losfa-

£ss 8 Styckefkott från deras Galerer. Alla
voro dock fredlige i Staden.

Det åfyna Vittnet, förfåltrar heligt i fin
Journal, a t ej et enda Krutkorn à vår fida
förbrändes mot Fienden. Likväl heter det
vidare, retirerade han något, då han mark»
te Dyringens Compagnie och Borgeilkapet,
fom på afftår.d voro uppftålde.

Men då desfe gemeniämt togo til flygten,
repade han fnart modetj få at innom en li¬
ten Sund fvårmade han kring alla gator med
Geväret i den ena handen och blosfet i den
andra k).

Knapt var Fienden inkommen i Staden,
förr ån han genomfôkte alla hvålfda Källa¬
re och gjorde godt byte /).

Kyrkorne upbrôtos och ikôflades på alt
fom kunde borttagas rn)' r)•

jt) R. T. von Block och Lagman Kihl, hvilka x1 röj¬
de i Staden en hel timma efter Fiendens ankomft,
begåfvo lig nu til fats »t Linköping.

1) Et drag af trolöshet må hår anföras- Tvånne Hand¬
lande D. Ekman och D. Cardon, hade 14 dagar
för Rysfarnes ankomft, nedgråft fine Penirgar och
redbarafte Meubler i den fednaies Brädgård, famt
öfver gropen Formerat fingar, dem de befådd»
med flére {lags frö, för at ej gjöra ftjllet mtfs-
tånkt. En arbetare fom Varit dem behjeipeiig
härunder, upptäckte hemligbeten för Fiende*, fe-
dan han fådt löfte cm någon belöning,

an) Från S.'t Glai Kyrka geck han deck tåmmeligttt
tomhånd; ty gencm Borgmåftaren Carl Johacsfon*
Enka, Fru Chriftina Spardiiigj föriorg, blef »it
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De dödas boningar fparades icke. Kop*

parkiftorne och duglige ivepningar höllos til
godo och Liken dels utkallades på golfven,
dels uprelies kring Murarne.

Tvänne Fartyg, laftade med Koppar, fom
Borgerlkapet låtit nedlanka i Strömmen, up-
tögos och Spcljerades af Fienden, utom 13
andre fom i Hamnen upbråndes.

Den bördiga och mognade Grödan kring
»Ftaderi, fom tilbod fina ägare en fördelaktig
ikörd, bief til fiörre delen nedtrampad och
förderfvad. Kteaturen kallades lefvande i de
förfärliga iågorne„

Ën jungfru Berfelt, r6 år gammal och
af utmärkt Ikönhet, klåddes blott och bar,
famt målle i denna belkaffenhet pfanfa for
Rysfarne på öppna gatan «). Afvenledes
tvingades en Bryggare vid namn Forftman,
at med dattfande förhöja dem, under det de
förtärde hans 01 och Bränvin. Hans friko-
fliga Traöiaraenter, hans Solodans, under^
behändigt ropande af detta ftt valfpråk: Al-

rid
Kyrkans SHfvér famt 'Måfsklåderne conferveradé,
en knapp timme för Fiendens ankomft. Det åt
änmårknings-vårdt at denna Enka lemr.ade fm e-
gen förmögenhet i ficket, för at frâ i fa Kyrkans
rfcdbsrafte egendom. Medborgarinr.a! Du bar med
ftôrre ikål fôrtjent en årcifod af eftervärlden, ân
mingea bland de mâgtigalfe Inkråcktaré, foni
Hâfdèmé berömma.

k) Virgo illa Berfelt, Ssltatiore fejUs finità, à duo-
decim Mufcovitis in platea Stuprata: eodsm die,
kntéföiis eccafum, e vita decesfit.
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tiâ gcd vän y gjorde, a£ han,} utom Lösören,
feck behålla Titt Hus oikadat, fom nära Va-
fer Tull ärtnu bibehålies.

£å fnart Rysfame hunnit göra fig forfåkra-
de, at de ej hade något at fruckta, utfändes
Cosfaker at plundra och brånna omkring
Staden,

Eneby Kyrka utom flere, Himmelfadlunda
Herregård och det dårftådes anlagde Låder¬
bruket j famt Byar och Torp blefvo nu et
tof för den allmänna förödeilen.

Qviilinge, Kyrka och Pråftegård blefvo frål-
fe genom Ofverfen Baumgardt, fem p| en
kulie upftålde omkring locrde Bönder, gjör-
rar.des Mine utaf at förbida Fiendens an-
komft.

Äfvenledes befriades Sätesgården Roten-
berg, belågea uti Ôfita Stenby Socken, ge¬
nom en Fogde på ftållet, fom med Godieti
imderhafvande; famlade på en Skogsbacke ,
under anlkri, Trumllag och /Ljutande, bort-
fkrâmde Rysfarne ifrån Triften,

Utaf fm Husbonde bekem denne Fogdert
et Donatiohs Hemman på Hfstidert, fåfom ert
belöning för ftt goda förhållande.

Den 31 Julii Var hela Staden nedbränd j
un m 3:ne gårdar och 4 Ssdeslådor, nåra
VaferTullj i hvilka en del Bönder med
ras anförare Sven Danfortj haft fit tiihålf
Î en af desfe Lador fann man åfvert eftef
branden et Exemplar af det Ry/kä. Måftife-
fet. Et Lulihu# i en Trädgård uu tiihöngt
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Färgaren Herr Chriflian Falkenholm. Hu.
fet, fom af fin ågare vid magt hålles, haf-
ver, ibland andra, åfven desfe Infcriptioner.

Utom öfver dörren lafes':

Rtliqvium doloris Jnvajtone Rusforum An¬
no 1719.

Inncm öfver dörren:
Kär grymma Ryfs, Cosfaqve, Çalmuk
Til denna Stad anlånddej
Då Qvinna, Man med puft och fuck
Sin fot til ïlygten vande,
Blef denna lilla hydda klen
Befriad från eldsplåga,
Faft ftora hus af Trå och Sten
Geck upp i rök och låga.

Den 30 Juli! 1719.
Ofver Fönflret der icke Cicero varit med;
Per benediAio Dei & Patris, Domus haec

Renowawit Filius Olavi Math. Lindftröm.
in junii Anno 1778.

Hviiken ryslig förändring. Der flere Tu-
fende förmögne Invånare kort förut haft fme
hemvift, trampade nu en rofgirig Fiende pä
rykande ftenhopar.

Den 3 Augufti npbröto Rysfarne härifrån,
i tancka til at åfven göra Linköping et alf-
varfamt befök, men blefvo omvände vid Her-
rebro - mil utom denne Staden, af en_gum¬
ma, vid namn Brita Olsdotter, fom berät¬
tade en Curier vara ankopamen med den ny-

he«
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heten, at Engelika Flottan redan vore uti
annalkande och 20,000 Sven/kar i full Marche
från Smaland til Norrköping.

Knapt hade Fienden hört denna förfärliga
nyhet, fort ån han återvände, embarqevrade
och med fulla fegel begaf fig på flygten o).

Brita Olsdotters Stratagème friade få ledes
den Väft ta och Sydväftra delen af Landet,
från et öde, fom fjelfva Ortens Höfdinge
och den förrymde Urbsnovitx trodde oun-
vikeligt.

Jag ville hår gjårna ute/luta beråtteFen af
en handelfe, fom år.nu mera lärer be/kugga
detta Capitel.

Men fattningens heliga röft, denne för en
Hiftorie-Skribent få nödvåndige handledare,
ålägger mig at ej förtiga den famma.

Knapt var rycktet hitkommit om Fiendens
tilåmnade befök, förr ån man öfveralt vi-
fkade : At en vifs förnäm Herre utaf Holl-

Jiein, tillika med flere Svenlkar, befann fig
uti defs fäll/kap.

Jag lemnar denna uptåckt åt efterverldens
for/kande. Jag berättar endaft hvad jag med
fåherhet kånner. det vill fäga: Hvad jag af
Autentiqve Handlingar kunnat inhämta.

L Utan

c) Tvenne Galgar lemnade Kan efter lig, uprefte på
Gamla Torget. Förmodeiigen (kulle uti dem de¬
ra? ode afgjôras, fotn ej ville hörlämma CZarens
kring&nde Manifcft.
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Tjtan god 'och kunnig Lots fkolle ej Fi¬
enden gjerna vågat ingå genom denna krång¬
liga Skargården, fom ej fållan fordrar våra
infödda och käcka Sjömäns forgfåiliga up-
tnåtkfa-mhet och omtanckà. Hårtil behöfdes
Penningar och forrdderie. CZaren kunde
prsftera det förra och en Svenik Man det
fednare. För 12,000 Rubel åtog fig Gene¬
talen Grefve Guflaf Douglas at inlosfa Rvs-
farfle til Norrköping p). Vid denne expe¬
dition nyttjade han Lotfarne Nils Pålfon,
Anders Stubbe och Bonden Sven Danfon,
hvilken Irdftnämnde på Syitängsbårget ikulle
gifva tecken til Landftigning q).

Vid
p) Han haie Förut gådt Öfvfer til RysFarne och var

Son aF GuiFaF Adolphs Page Robert Douglas, Fe-
daft Fri-Herre til Skållby Ladugård vid Cal-
Vnar &.

Jag hoppas at ingen aF denna gamla och För-
tjenta FattiiHien, lartr ftöta fig aF tien anFörde
Anecdoten: Ty likä få liten dra man, enligt alt
JtlndtforJlanå, fortjenar genom FörfadersJlorvdrk,
lika få liten dr den vanhedcr man kan tildgna en
•hederlig Medborgare genom Förfaders Bofgjär-
ningar.

gr) Se Sven DânfbnS hekånnelfe kortt För fitt nfUF-
Vandé. Nils PålsFon och Anders Stubbe åtFölj-
de Fienden til Ryfsland; men Sven Dansfon blef
Halshuggen pä Syltångsberget den 18 -Septem¬
ber, ledan han tillika bliFvit öFverbevift at hal¬
va ktingdeiat CZarens ManiFeft på Wikbolandet,
ceh at halva varit anförare För den uprorilka All-
öiogen dåiftades. Så Ikall man båra fig at För
at bortrlnfa ogrå-fet." Afhugga hvad fom fynts of•
ver jorden} mengåda roten ocb låta hinne Jlå qyar*
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Vid Hörningsholm i Södermanland och
IVlôrkô Socken, talade Douglas med Tjenft-
folket. En gammal Laqvej, Petter Ljung,
fom kånde Grefven deraf, at han några är
förut fett honom ganlka ofta på ftållet, knä.
föll och med tårar bad at han måtte utvär-
ka Slottets och Kyrkans för/koning. Grefven
fvarade vål, fedan han efterfrågat Herr-
Ikapets viftande, det man hade befallning
Ikona Kyrkan; men de Barbarifke Rysfame
togo Halmen af Ladugårdstaken och itände
dermed hela gården, fom tillika med Slot¬
tet och Kyrkan lades i a/ka.

En uplyft och oparti/k Låfare kan ej und¬
gå, at med mig fladna uti förundran öfver
den motvilja och lamhet fom öfver alt möt¬
te dem, hvilka /kulle befatta fig med för-
fvars anftalterne for denna Orten och Staden.

Hvarföre Raferades Skenås och Såtterfun-
da ikantfar den 16 April 1719, Norrkö¬
pings enda befåflade Orter, då man likväl
redan i Martii Månad famma år, grundade
om Fiendens möjeliga förväntande i denna
Skargården.

Hvarföre tillåts ej Stads Eoarne året der-
på at anlågga en formel Fortification r)?

Hvarföre nekades Fru De Befcne tvånne
gångor, at vid fitt Bruk Nåfveqvarn låta i

L 2 ftånd
r) Se Kongl. Refolut. af den 1 April 1720, införd

uti III Cap. hvareft Magiftratens underdåniga be¬
gäran afflås, genom många Jkdl, hvilka blifvit i
cJvçrvdgande tagne, fom orden lyda.
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ffånd fåtta de loy Canoner, fom i fl-ere ar
legat gjutna, dä Norrköpings Invånare år-
budit fig at tilflåppa all Amunition, fom kun¬
de beböfvas til Fiendens motflånd vid för¬
bifarten dårftådes?

Huru upfylde Engelfka Minïfieren fin för-
bindelfe och heliga löften mat Sverige? år
4783, ftadnade Hjelpflottan pä papperet —
Åt 1719 Krysfade bon 8 Segel ftark i Öfier-
Sjön — Förfvarade fig raikt med löft Krut
snöt den Rylka i 3:ne fulla timmar — Men
6Î1 trots för alt fitt Brittiika Hjeltemod, må-
fie hon dock fluteligen Retirera och lemna
Sveriges Fiende en obehindrad ingång uti
Stockholms-Skären, för at utôfva de hilke-
ligafte grymheter, en nödvändig föijd af en
omätlig Kriglyfinad och visfa Cafainetters in-
frigusr, underftödde af inhemika Förrädare.

O! J mägtige Store, fom, ofta förledde
af en nyck, et brottsiligt begår efter et ly-
fande namn, leken med edre underfåtares
Lif, dem i ären pligtige at Jlkydda! huru li¬
ten år icke Eder åra uti Menfklighetens och
det fanna förnuftets ögon.

Huru brott/lig ar icke Eder höghet, då !,
druckne af jämrens tårar under Barbari/ka
fegerrop och Enkans förbannelfer, låten Eder
Triumphvagn af blodiga Slafvar fammandra-
gas ôfver de härjade Fåiten, fom Naturen
och den fvettande Arbetfamheten åmnat til
Eder, famt Medmennilkors^ våimåga och
foinöjclfe.
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O! da kåra Fofterland, få ofta plundrat

gstiom Cabalens il/ka och Infödingars äregi¬
riga mifsdåd! Himlen gifve dig bcftåndigt
upplyfte? gode och fredlige Konungar.

Norrköping matte du altid tilväxa uti
välmåga -- måtte aldrig da eller någon an¬
nan Svenik Ort vidare blifva et föremål för
en là olycklig dag, fom d. 30 Julii 171 9.

1723 afbran Rådman Rahms hus på Berg,
Och den 12 Maji, under Aftönfängen, bran
for Trågårdsmåilaren Wibjörn i Strand-
Qvarteret.

1726 uti September månad bran för Han¬
delsman Johan jporrong i Qvadraten N:o 17
Nordantil.

1732 om Höften afbrunno 14 Sådesfulla
Lador utom Norr Tull5 åfvenledes vid fam-
tna tid upbran et rum för Grundvärks Kar¬
len Johan Pehrsfon i Strandqvarteret Qva¬
draten N:o 49.

1736 tåndes Eld af A/kellag uti Stads-
Kyrkans Klockfiapel, fom ftraxt blef ilåckt.

1738 d. 30 April under högmåsfan upbtan
et hus fur Snörraakaren Vinftedt på Berg uti
Qvadraten N:o 6.

1739 d. 12 October bran för Anders
Michelsfon och Svarfvaren Lindman Nordan
til i Qvadraten N:o 41.

1743 d. 14 Februarii om Aftonen afbrån*
des Kopparhammaren med dels Kåhlhus
Nordantil i Qvadraten N:o 28, och år feder-

L 3 me-
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mera til närvarande tid ej på Platfen blifvit
bygt.

Den 31 Maji lades i a/ka Tengjutaren
Kruts gård pä Berg, Qvadraten N:o 8.

174 y d. iy Januarii om natten upbran en
Smedja på Måsfingsbruket.

1747 d. 27 Januarii kom Elden lös uti
Factoren Jacob Reenftröms Pråfshus Nordan-
til, Qvadraten N:o 4, fom lyckeiigen blef
lläckt.

Den 23 Äfaji kl. 3 eftermiddagen flög
Äfkan, på et underbart fått uti Tyika Kyr¬
kan på Norra fidan, hol igenom Muren inåt
Predikftolen, hvareft Förgyllningen på Solen
och Svärdet pà Jacobi Bild, famt en förgyld
Lift, Predikftolen utfore ned til golfvet, nå¬
got /kadades.

1748 d. y Angufti kl. 3 til y eftermidda¬
gen upbran Malthus och andre husbyggnader
for Stähls Enka och Rådman Kihlftrand, uti
Bergs Qvarteret Qvadraten N:o 6.

Den 23 Septem. kl. 11 om natten afbran
Skomakaren Nybergs Gård vid ftora Gatan
åt Wåfter Tull uti Bergs Qvarteret N:o 9.
Af vädret fördes bränder och Eldflaggorneöfver Staden åt Djåkneberget, hvaraf Eld på
många ftållen hufen itände, fom likväl lyck¬
ligen ilåcktes.

1749 d. 03 April kl. 2 om nattan yppa¬des Elden uti Caspar H. Rodes ftora Säcker-
bruk, fom aldeler afbran, hvaraf Ikadan var
ganlka anfenlig. 1760
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1760 cl. i April kl. 9 förmiddagen kom
Elden lös uti Båtsman Nybergs Gård uti
Strand Qvarteret, fom dock flraxt blef flackt.

Den 2V Maj/ Pingesdagen under Hô.gmls»
{an uphran et Brygghus for Handelsman Jo-
han Eek Claesfon uti Norra Qvarteret Qva-
draten N:o 2f.

Den 12 Augufti om natten afbran Facto-»
r/e Smeden Wickmans Gård Nordantil.

1767 d. I Martii om natten afbrann öfre
våningen af Handelsmannen Abraham ichrö-
ders vid Söder Tull belågne Tobaks Fa-»
briqve.

Samma år den I Maji tidigt på morgonen
kom Elden los uti den få kallade Holm-
Qvarnen, Måsfings-Bruket t/lhorig, fom til
Grunden upbrann.

1768 Ntftten emellen d. II och 12 April
itändes BruksPatron F. JankesHus vid Brådd-
gatan, genom dold Eld uti en dagen förut
i Kållar Svalen nedfatt Alkfjerding; h varige¬
nom ôfre våningen med taket dels upbrann
och fördårfvades.

1770 d. 22 November kl. f til 6 på
morgonen uppbrändes genom uådeld en be-
tydelig dehl af RegemåntsFältikåren Göhles
Mälthusbyggnad vid Präftgatan. Aftonen,
förut hitkom Hans Kongl. Höghet Hertig
Carl af Södermanland från Dess Utrikes
refor, och var äfven åikådare af denne olyck¬
lige illumination.

L 4 1774
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1774 d. 8 Februarii kl. 2 em morgonen
ur.der en ftark Kjöld, afbrändes öfre vånin¬
gen uti Änkefru Borgmäliarinnan Höckerftedts
hus vid Drottningegaten, vid hvilket bekla-
geiiga tilfålle den ryfeliga olyckan hånde,
at en Fröken Måijendorff fjuk och fångiig-
gantie, tillika med defs tvånne Pigor, lefvan-
de förbrändes.

1777 d. 2 Oçtober kl. ti om aftonen, up-
brann under en ftark Töcken, Norrköpings
Krono Brånnerie.

,1782 d. 27 Junii kom Eld lös uti Fabri-
qveuren Hinr. Pohls Malthus nåra Samtaîr
torget fom dock utan fynnerlig ikada lyck¬
ligen bief ilåckt.

1784 d. 6 Januarii eller Tråttondedagen
afbran til hälften Fingerborsvärket vid Mås-
fing» Bruket hårfUdes.

1789 d. 2 April på eftermiddagen kl. 4
yppades videld uti Tull infpectoren Er. A,
Bodmans Hus på Salt Ängen, fem likale¬
des utan betydlig fkada sffläcktes.

1792 den 3 December Kiäckan 12 på da¬
gen, kom Elden los i Garfvare-Ålderman¬
nen Ströms gård, genom Arbets-folkets o-
varfamhet, då defs nya Garfverie med alt
deruti befindtelige förlag, innom en liten
Hand genom Lägornes häftighet förvandla¬
des i aika.

Den Ikada fom agaren hårigenom fick vid¬
kännas, utgjorde vift en Summa utaf iqoö R;d.

An-
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Arunårkmngsvårdt är, at den Viftîiga Storm,
hvilken vid Eldens förfia utbrott förfärligt
rafade och tycktes hota den fiôrre delen af
Stadens Gftra fida med en oundvikelig fôr-
ôdelfe, genom Fôrfynens JN&d förvandlades
innom nägra minuter ril et ftilla lugn.

1794 den 26 Maji kl 9 förmiddagen,
upkom vådeld uti Buten Bergrens Rökiluf-
va, utom vådligare fölgd, ån at et partie
Skinckor och Metvurftar förbrändes.

X794 den 9 December kl ïi på Natten,
intendee Ingenieuren Olof Sehultzes Manu-
faftur Qvarn, med den häftighet, at 2:ne
Qvarnhus, et val inråttadt Blyvits Värk famt
cn Hagell Fabriqve och circa 200 Tun. Span¬
nemål, innom 2:ne timmar lades i alka, yt-
fickten var fruktansvärd för Norra delen af
Staden.

I79Ï den 2 Februarii kl 8 eftermidda-
f;n, upkom vådeld i Fabriqveyren ijôranindahls Stårkelfe-Bruk ned vid Strömmen,
då et hus, fqm genaft halfbråndes och et
annat itändt, lyckeligen Sauveradea genom
Herr Apoteqvåren Nyftröras förträffeliga eld-
Uåcknings-åmne.

Man må hår med alt Ikjål gifva Norr¬
köpings Invånare i allmenhet ock fynnerli-
gen Sjö-Folket, det välförtjänta loford at
de vid ppkommande Eldfaror, vifa behjer-
tenhet, rådighet och en oförtruten flit, för
at bifpringa fine olyckelige Medborgare.

I i Nåfi
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Näft Förfynens Nåd, våge Vi trygga ofs
dervid, at Vådeldar hädanefter /kola blifva
mindre farlige, få vål for Norrköpings Stad
fom andra Orter, där man vet och vill be¬
gagna fig af de lycklige uptågter i Etd/låck-
nings-Konften, för h vilka vi hafva at tacka
Herr Apothekaren NyftrÔm och Herr Asfcs-
for von Åken,

Alsmågtige Herre! Naturens Upphofsman
och Ledare ! Be/kydda fä val denna Staden
fom hela vårt öfriga Svea Land ifrån all*
farliga och våldfamma tilfälligheter ! I

Cap. X.

Cm Wikhaldnningarnes tåg a) til *Norrk5~.
ping, i affigt at gifva fig under CZarcns
Proteäion.

H vad en Grefve Potocki de fednare åren
fôrmodeligen varit i Pålen, det fanama var
en Grefve Douglas i Sverige 1719.

Omkring 8 dagar för Rysfarnes ankomft,
hade Douglas afiåndt 2:ne Betjenter til Wik-
bolandet fÔr at genom Bonden Sven Dans-
fon i Tornta och Länsmannen i Björkekinds
Härad Anders Andersfon i Höckerftad med
flere, kringfprida CZarens Manifeft b).

In-

a) Wikbolandet kallas den del af Ôftergjôthland,
fora ligger i Syd och Sydoft om Norrköping.

4) Det hufrudfakeligafte utaf denna berlttelfen ir
håmtadt 1766, af den aflifvade Sven Danfona
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Innehållet deraf var hufvudfakeligen: At
de fom godvillige mottaga CZa* ens protection
och i följe deraf ville Jvdrja honom Trohets¬
ed, /kulle mottagas fom vanner; men de fom
vågade /dita ftg cleremot, jkulle handuras
fom Fiender.

Sven Dansfon, Anders Andersfon och de
tvånne Betjenteme, medfiere, refie öfverait
kring Wictfbolandet: Upfylde fin af Doug¬
las gifne Commisfion, fa val, at nåftan tie-
la denna Traften om Norrköping refis fig i
Masfa, för at antaga CZarens anbud.

1 denna affigt utvaldes en Deputerad af
hvarje hushåld, h vilka med detta förmflade
be/lut antågade til denne Staden.

Den oftanåmnde Sven Danfon i Tomta.
var deras anförare fom på en jerngrå Håft
red förut med et Lakan fäftat på en ftang,
famma tecken fom han förut nyttjat på Sylt»
ångsberget, vid Rysfarnes landtfigning.

Då de framkomma til den afbrlnde Sta¬
den, var Fienden redan bortflygtad. Hår
blefvo de faftfagne af en Eiqvadron Drago¬
ner, fom nyfs ankommit, aftörde til Sätes¬
gården Löfftad i Kimflad iochen, med hånder-ne

Coufin, Bonden Dan Sverrsfon i Tjuftorp och Ö-
fira Ny Socken hvilken varit en bland de ut.
lande Deputerade fom undgingo Itraff.

Denna Beråttelfen ir defsutom Confirmerai! af
Proflen Daniel Waliman i Fornåfa fom 1719 vi¬
llades hos fin Fader Kyrkoherden Johan Wall-
man i Skåilyik.
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ne bundne på ryggen, införde öfver natten
i en lada c).

Morgonen derpâ utrnån(trades Hufvudmån-
nen forn geaaft affåndes til Linköpings Slotts-
Häckte. De ôfrige finge? tilftånd at begifva
bg hem, eharu man projekterade at låta kvar
tionde fpela på trumman.

Då brottet hunnit utranfakas och afdönu
mas, blef Sven Danfon Halshuggen på Sylt-
ångsberget, pà famma ftålie där han förut
liait be'vår med Fiendens inviiar.de til Sta¬
den: De ôfrige Hufvudmånnen tillika med
Lånsmannen Anders Andersfon måfte fprin-
ga 6 omgångar gatlopp mellan ioO:de Man
vid Gåflgifvaregården Frifiad i Täby Sochn d).

På andra fidan om fjön Slitbackeny uti
Hammarkinds Hårad, voro ock nåftan al¬
ias finnen bragte til gåsning.

En ftor mängd af fammanlkockad Allmo¬
ge kom för ac i famma affigt, fom Wikbo»
Unningarne, begifva fig til Norrköping.

Då desfe uprorilke, utan beväpning (kul¬
le pasfera Landsvågen förbi Mqgata Kyrica,
möttes de utaf Paftorn derftädes Carl Spaak.
Han foreftålde dera förft med et bevekiigt
tal, deras villfarelfe, och den våda uti hvil-
ken de tvifvelsutan (kulle (törta Lg, om de

ci
e) D£ desfe uprorfmaktre togos, måtte de ock lem-

na fina Häftar til Dragonerne, fom anfigo dem
fåfom godt byte.
Länsman Andera Andersfon fora mlfte löpa Gat«
lopp, f«ck dock behålla fyllan»
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cj i ackttogo flilihet och lugn, fsrot återvän¬
de hvar och en til fitt. Men då de ej vil-
je med godo lyda hans välgrundade råd,
fotade han, at låta fina Drängar, Torpar®
och en mångd Bönder, dem han redan fam¬
lat omkring fig, fkjuta ikarpt pä dem, fora
cj genaft återvände.

Några lôfa fkott losfades ock värkeligen
af Kyrkoherdens Folk, hvarigenom desfe up.
roriike vande om och genaft begåfvo fig
hem.

Staten lårer i bland behôfva Pråftenj ii>
ven utom Predikftolen.

Cap. XI.

Om Ryt/urnas viftande i NorrlSping
och 7744.

IVIellan den 18 åriga Riksforftôrelfen ûc6
den fcdnafte Pommerika Harjagten, fkulje
Sverige åter hårluggas af Rysfarne a}> Ar
1741 i flutet af julii månad, brann redanKri-

o) At KrigrlSgan i Sverige ofta blifvit tlpblift ge¬
nom partiers och egennyttans ande, år ert cirek-
lig fanning -- och — Hvilket af Rikets ftind har
oftaft deciderat dem ? och -- Hvilket dragit der-
af mafia nyttan? För fig och fina Efterkomman¬
de? Hvetr» fkôfiade Krigs-Casfan under Carl den
Xl:s minderårighet, di visfa pcifoner lito af Frän-
foferne narra ofs uti et Krig, i hvilket vi fingo
ftryk af eu Brandenburgifk Fuifte, faftån vi ffir*
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Krigslågan i Finland: 1742 i Februarii flåck-
nade lian — Den nakna Armeen heratågade
•anfenligt hopfinåltad, utan 2 ftyfvers vinft:
blott med det löftet för Riket at fâ föda en

mångd Rylka hjelprroppar mot en förmo¬
dad Fiende, af livilken det ingen ting hade
at fruckta.

År I743, i medlet af September, anlände
Stfkillige få kallade Lodjor, fmâ Fartyg, hit
til Norrköping med Rylka Marqvetentare,
h vil ka genaft ankrade nedom Slagtarhufet och
inrättade tnatlagningsfiållen nåra intil firanden.
Desfe Lodjor medförde ock en mängd Sol-
dater, hvilka hopräknade med dem fom nå-

gre
Ht kunnat turkta kela Europa? Piket förlorade
d» Pro\incer af 40,000 R:d. ärligt revenue och
50 Millioners Krigsomkoftningar. Hvem upv.åck-
te oenigheten vid Pultava? Fällningen Fredxiks-
Halls Öfvergifvande? Hvem delade åfven dä Krigs-
Casfan? Hvem byggde och lefde derefter Kung¬
ligt? Hvem åftadkom då hela 63 mils krokyåg
för at låta 13000 Man af Armén fryfa til döds
i de Norrfka frôdrifvorne? Hvem åftadkom re-
traiten i förra Finfka Kriget, då Svcnlke Solda¬
ten gråt och (log föncler fitt gevår, för det han
icke feck tuckta fienden? loo:d«tals Tunnor Guld
oeh mera ån 93,000 Man fölgde då Krigshedren
i grafvcn. Hvem började Pomtnerika Kriget t\årt
emot Nationens rått? Intet vants. Utlänningen
fkrattade. Dritfeh årket föll. Visfa Byggnader
fiego i höjden; men krigsutråkningen mifsbögg
lig ånda til 214 Tunnor Guld och 32,000 Mans
förluft fÖr den kringluggade Kronan. Tiderne
åro förbi; men vill Folk få ånnu pip* för fve-
dan. v. Retb. tr. de Bellis.
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pre dagar före Helgemäsfötiden Landvägen
ankornmo, under namn af Rylka hjelptroup-
pjr, utgjorde et antal af 13>3°° Man. Desfe
ioqvafterades genaft både i Staden och pä
Landet och eommenderades af 2;ne Genera¬
ler, Lappokin och Solltikojj.

De Rysfar fom Landvågen ankomma, up-
ffåldes utan för Norr Tull: inmarcherade fe-
dan i Staden med utflagne Fanor och klin¬
gande fpel, beftående af Trompeter, Valt¬
horn, Hoboeer, Bafonger, Hand-Violer och
Bas-Violer. Denna intågs Mufiqve exeqve-
rades af 40 Muficanter, upflålde å båda
fidorne vid Drottningegatan.

Under detta Rysfarnes villande härflådes
förrättades deras Gudstjenil, på Rådhufet i
Magiftratens flora Embetsrum, hvarvid bru¬
kades 3:ne ftôrre och mindre Klåckor, hän¬
gande i forfiugugången mot Tylka Torget.

På famma Torg höls ock uti iårfkilte ftånd
under hela tiden matvaror för Rysfarne til
falu. Deras båfta dryck beftod uti en ilagg
blandning af kokt vatten, brun Sirop, fvart-
peppar och fönderfkuren Vitlök.

På Kejfarinnans Födelfedag îâto de Ry-
Ike Generalerne på Saltångstorget upföra en
Åreport, utfirad med Kranfar och åtlkillge
målningar under et flarkt Canonerande och
mänga falfvor utur det paraderande Manlka-
pets Handgevär.

Kyndelsmäsfodagen gingo Rysfarne uti
Procesfton, genom en Haji, från Kyrkan ned

til
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til Strömmen för at aftvå fina fynder. Badet
Var inråftadt på Ifen ned om Slagtarhufet
med en fyrkantig vak af 16 Qvadratainars
vidd och kringiagd med Bräder, uti hvilken
de nakne kafi^de fig, ehuru man den dagen
liar hade en ganlka firång köld, under vå¬
gen til Badet biefvo de i anfigtet bsfrånckte
med ljumt vålluktande vigvatten utaf Popen
eller Pråften, hvilken helighets förrättning
fkedde med en grön qvift, indoppad i en
Silfverfkål fom var utfirad med flerfaldige
Helgon, h varunder hvarie Ryfs bar fin Sanct
IViclas eller Jungfru Mari» Bild i Handen.

Då någon hoppade i Badet ropade han
med alia de éfrige kringftâende Hospodin
&. Herren rene ofs ifrån våra och våra
Fäders tnifsgjcrningar !

På/ketidcn brukade deras Marketåntare föl¬
ja ågg, pä mångfaldiga fått utfirade. Då
Rysfen tråffade någon, prsfenterade han
flraxt ågget och, efter at hafva gifvit en
kyfs, fade Chriflus år upfiånden ifrån de
döda, hvaruppå man gaf en kyfs tiibaka och
fvarade: ja, han dr i fanning upfiånden.
Man har fagt mig at det vackra Könet t
Staden den dagert aideles varit ofynligt på
gatcrne.

Då Afitan någon gång hordes, ringdes i
alla deras Kiåckor under Sanct Nicolai och
Jungfru Mari» tilbedjande, emedan man trod¬
de, at de då åkte i ikyn at förlufta fig.

- Rys-
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Rysfarne exercerade nåffan dagligen pä
Butången och Norra Sylten, dä viderleken
och årstiden fådaot kunde medgifva.

Oagtadt et dagligt pådoggande pä Ty/k*
Torget, begingos dock af Rysfarne näftan
daglig* flölder och fnatterier. De fom dogo
blefvo pä Påft Kyrkogården begrafne.

Någre dagar for Midfommirn anlande 20
flycken Gaiérer for at afhåmta desfe Gäfler.
jffrefan Jkedde ock Midfommarsdagen d. 24
Junii 1744, under et ftarkt /kutande fatnf
många vârnlôfa Gräs Ankors tårar. Sjutton
Kårleksungar medföljde på afrefan, hviUas
hufvudfakeliga öde och varma ömhet den
kalla Ofterfjön förmodeligen afgjorde och
belönte.

Förfta dagen ankrade Galérerne mellan
Weflerby och Lindö, hvareft genom våda
elden kom lös i Skogen, hvilken dock full¬
komligt var dampad dagen därefter, då re-
fan fortfattes til Ryfsland, efter en expedi¬
tion, få märkvärdig i den funda Politiqvens
Handlingar.

Cap. XII.

Berdttelfe vm Peflens ankomjl lyro, kring*
fpridande och a/tagande i Norrköpings få*
fom ock någre märkvärdigheter förefallne
uti the foifla af mig genom Guds Nåd
förrättade Curer, under vitja Hiflorier ef*

M ter
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ter andra goda Läkares Exempel fSrfat-
ladt a).

C
k å fnart jag ï vifshet îôrfporde, at Peften
yppat fig i Stockholm, var icke heller fvårt
at gisfa, thet han ock ols få väl (om an¬
dra orter befôka fkulle b). Ty påminre

jag
Hela c^nr.» berïttelfe med påföljande Cap. om
Prärienerar.de Läkedomar mot Piîten, infôrei
verbotim fidan, fcvm den af Herr I. lks -Trän sia-
torn m. m. \on Block blifvit författad.

Under Pefttiden beflodi af Stads -Casfan 24
LMuran och en Håftbir med 4 Häftar. De
Fom dödde af Peften biefvo begrafne på den få
kallade Feit-Kyikogåiden, beiigen til vinifier om
rågen medan Kiono-Spinhufet och Hinmelfia»
Ludds Helfobrunn. Dåi finnes Innu någre GraF»
lierar i behåll, med tira Infcriptloner»

Det hände icke fållan at döda ïunnos pà gå»
tan, h\i ka utaf de tilförordnade Likbâraie genaft
upptogoi och til Begrafning afföides

En gammal Man vid namn Jons Lir- Gubbe,
Fom altid med fitt IriHrument upprhöll fig vid öft»
r» ändan af gamla Bro , hade en dag, öfverlaftad
af ftarka drycker, fifotn dôd blifvit uptâgen på
gatan, til Peft-Kyrkogården a iförd och kallad bland
en hop döda mer.riikor, för at fedah med dem 1
en grop begrafva». Innan aftonen fpelaöe han
likvit p?. det gamla ftâiiet fin Lira cch fjöng ef»
ter vanligheten N:o 374 i Svenika Pfalmboken»
Derna håndrlfe gjorde aï han i fiere dagar af den
tnfardigare hopen blef fåfom Spökande anfedd.

b) År 1623 dogo 1 Norrköping Ï4CO Perfoner,
I?to Uti Svenïka tÖrlamiingen 33• Dti Ty»

Ika Dito 29» Uti S.t johannis Dito 50»
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jag genaft hos Vederbörande, af nu vore tid,
til at öpna ögonen, emedan vid tå inftun-
dande Mattismäsfo - Marknad, Pefien, utan
al 1 tvifvel, fig âfven hår infinnandes vore.
Och thetfkedde få, i thy en befmittad Hu-
flru. fom räknade fig i Ikyld/kap med Bor¬
garen och Hökaren C. M. hitkom Sjövågen,
at inkjöpa Viflualier, hvilken, fom then hy-
ftcs i C. M. hus, ty mnfte och therfamma-
ftades någre o/kyldige Barn och Tjenftepi-
gor fåtta lifvet til. Huftrun fom hiu'rde
thet onda, kom med litet lif härifrå, död-
de på hemrefan och kallades öfver bord i
Sjön. ImedJertid fåndes mig ovetterligen,
utur C. M. hus en fjuk Piga til Ofira Qvar-
teret hos Brynil Järndragare, en annan fjuk
til Norra Qvarteret hos Jonas Murmlftares
Enka. Hvareft the och dödde, och fmitta-
de hela hufen och trafien theromkring, fa at
then ena efter then andra bortplockades,
dog häftigt och oförmodeligen, utan mycket
buller, til defs jag omfider kallad bief i
C. M. hus, ther utom the döda, 2 Barn
ånnu fjuke lågo, then ene i Sjaltoget. ti en
andre med en Carbunkel i högra fotleden.
Så fnart jag thet förmärkte, gaf jag tilkån-

M 2 na

1711 uti Januarii, 62. Til d. 24 Junii, 86. Til
d. 16 Julii, 136. Til d. 12 Augufti, 282. Til
d. 16 September, 338. Til d. 7 Oäobcr, 187. Til
d. 31 December, di Pilten nåitan aideles var af.
ftadnad, 294. Summa döde Perfoner af Pcftca
uti Norrköping: 35:37.
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nä huru ti) flod i Hufet och Staden. Meit
thet var illa gjordt, och fandt få fom thet
trodde, ir.enandes mången at Peften icke ikul-
le drifta fig at inkomma i thenna heliga Sta-
den, bebodd af Guds Propheter: Men ve-
derfpelet betygade forfarenheten. Therpå
retirerade fig C. M, med thefs Huftru och
2 fmà Barn utur hufet, refandes åt Wefter-

Jjjöthland, emot min vilja och proteftation,emnandes then fjuka Dottren med en Up-
vackter/ka qvar i hufet. På vågen dôdde
Mannen C. M. i Svinevad, Huftrun fortfat.
te fin refa åt Weftergjöhland til fin Bror,
hvilken tillika med hela hufet, utom Hu¬
ftrun allena af fmittan bortdödde. Therifrån
kom åter C. M> Enka med behållen hälfa
efter nyttjade Praefervativer och uthållna prof
til Norrköping igen 5 Imedlertid utbredde fig
fjukdomen i alla Qvarter af Staden, Örter,
Väfter, Norr och öoder, men thet hette ån-
tå at ingen Peft vore i Staden, och at icke
flere dôdde vecketals, ån tiiförene dö plåga;
Man lätt fig fulier verket uppå mitt enftän-
diga och trägna anhållande och Reprefenta-
tion något vara om hjertat, men thet kom
föga ur rummet; fkyllandes man på brift af
Medel; och Ordrens uteblifvande ifrån hög¬
re ort; Men mig tyckes altid, at vänta på
Ordres at flåckja, når elden fatt i Vaggen,
Var orimmeligit, hafvandes man bordt taga
medel, ther the voro och låggja ther the
tarfvades, fom dock federmera fkje måfie.

Thén
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Then ena Månaden gick bort efter then an¬
dra, jag gick UPP och jag gick ner, jag
fkref hit och jag fkref tit. Imedlertid hade
Pcfien fin framgång, ther jag icke i tid an¬
kom honom at möta. Omfider tyckte mig,
at thet gick för långt ut, ty inlade jag i
Rådftugun en fkrifteiig Proteflation, med
tilfåjelfe: At icke gå utur rummet, förr ån
jag fåg en god begynnelfe [tned eftertryck
gjöras til exécution af then Förordningen,
fom Högvälborne Herr Baron General Lieu¬
tenant och Landshöfdingen Jacob Buren/köld
mig långt tilförene tilikickade at Communi-
cera med Magiiiraten och applicera til alt
thet, fom hår prafliceras kunde, tilhållan-
des Hans Excellence mig, at thefsutan bi¬
draga alt thet jag vifte lånde til Landets
confervation, thet jag redeligen både före
och efterkom, få mycket hos mig ftod; Nu
började man omfider draga öronen åt fig,
emedan jag iofvade at lcungjöra på behöri¬
ge Orter och ftällen huru [här ftod til. Ty
afikickades efter 8 dagar en af Magiftratens
Ledamöter til mig, at gjöra mig nöje med
tilfågelfe, at icke allenaft förfkylla mitt o-
mak, utan ock Ikola låggja handen vid fjelf-
va vercket. I famma vefva kom Lands-
Secreteraren Herr Nicolaus Stedt hit til Sta¬
den Thomafsmåsfotiden, fom dref vårckot
få hurtigt, at thet kom i full gång.

Men lam then infallande Juhlehögtiden
med någon Köld, kom få brott uppå, fick

M 3 Pe«
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Pefien â'er luft och gjorde af i flörfta haft
innora en vecka med 40 Perfpner ungef ir,
thet han tilfôrene icke fick lof af gjôra på
en Manad, Sedan nappade man åter i färd.
med honom, fa at han ailenaft fick taga tå-
geliga för fig, fom tilförende. Fläckandes
dä och då en eller annan, lntil defs man
cmfidet far yppet hugg pä honom. Sedan
alle förordningar aliehades blifva rigtigt
kungjorde och enfeqverade, hvilket dock. ån-
nu intil den 19 janqarii 1711 icke fkedt
år. Och pa tjietta fatt, hoppas jag, at vi
genom Guds biliänd, ikolom blifva si med
denna grymma Gdtten. Gen önfkar jag tro¬
ligare, an någon, at han aldrig matte igen-

. komma, ehuruvål jag tillika med Äpotheqva-
ren och Fåltlkiren, thtraf kunde hafva iför-
re fördel, ån någon annan i hela Staden
och Landet. Hvilket oaktat få vål fom thet
at jag var dag niuter mm Ducaton, hafver
dock livar och en häri Staden, men then
Högtärade Magifiraten i fynnerhet, bandgri-
pdigen förmårkt, at ingen med ffÖrre ifver,
nit och âhaga, har arbetat uppå Peftens ut¬
jagande, ån jag allena, och thet bittida och
fent, med hinder och fötter, mun och pen¬
na, när och f ärran, icke anfeendes he obe-
fkrifvelige mànge vedermödor och fôrtretlig-
heter, jag haft dels at genombryta, dels at
fmälta, och til åfventyti anna at föivånta.
Hvilket jag dock frimodeligen år vederredo
It raöta, ikônt fkullé det kofia lif och egen¬

dom ,
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dom, them jag ganfka. frivilleligen för Få-
cUrneSrLandets tjenft nu och alla ftunder år
redobogen at uppoffra, fall vore thet för-
nioift i Spetfen pà Kongk Maj:ts. Armé©
ther mången Hjelte icke tilbaka vikit, fom
l eken likväl fatt ikråck uti. Men at kom¬
ina til mitt forehafvande igen.

Htjl I.
Jag kallades fade jag, til C« M, hus, hva-

reft en fjulc giftvuxen Dotter låg, fom. alfa¬
redan efter tidigt åderlåtande forft i Ofto-
ber Månad, dock utan min vettlkap Febren
merendels ôfvervunniî hadej Uppà hvifkens
ben, en Carbunkel omfider fatte fig, then
jag handterade på fått fom uti SsR. U Cap.
lii p. 81 &• omcalc är. Men fom then fatt
midt i fotleden på en fena, och tbenne Pa¬
tienten var en yrhåtta, fom. tractade mera
efter at fåret ikalie lnart igengro, at hon
fick komma ut, än huru giftet Seul le uträn-
fas, och grunden botas, ty gick med defa
hetande gamka långfamt til, på msr än tre
Manaderj viljandes tion icke gifva fig tola-
mod at låta SaiiVor ocii Plåfter halva fin
väntan, utan lokte aliénait at få ruga pä
faret, hvaruti hon fig mustag, ty når låret
rugades of van, blotnades under, och faiedes
matte thet ofta rtfvas, h varigenom kelandet
utdfogs. Eljeif mår hon nu aeit våk

Hiji IL
Hos thenna Jungfrun lemnadea en upvack-

tenka, en Ryttara Hullru, vid namn ingre,
om
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om 40 Sr ungefär, fom hade hört Tobak
emot Peften mycket berömmas, ty hade hor»
pipan i munnen bittida och fent, hvilken
dock henne ej befria kunde ifrån fmittan,
ï thy hon 2 å 3 dagar efter fin ankomft,fjuknade fvårliga. Hvilket mig ftraxt kun¬
gjordes om aftonen, tå jag tyckte fara vara
i dröjsmålet5 gaf henne fordenlkull ftraxt,
innan jag fånde något Recept på Apoteqvet
några droppar in af et Elexir Antipeftilen-
tiale, fom jag förleden vår fjelf preparera¬
de vid the Danlka Fångars ankomft, eme.
dan the en Peft-Feber med fig föra månde,
fom i ftörfta haft öfver iOO;de bortryckte,
hvarutaf hon kjånde fig få ftor lindring, at
*å jag nåfta morgonen therpà gick henne at
beföka, fant jag henne ftà vid Fönftret i ba¬
ra Lintyget och tala med en Huftru, fom
hade omforg om hennes Dotter, hvaröfver
jag blef något beftört, emedan tu Fönfter
ftodo på gafvel, och tå blåfte thet jtåmme-
lig kalt, ty körde jag henne genaft i fång
och låt henne ingifva 1 Drachma af Pulf-
xet Mindereri N:o 2, fom imedlertid häm¬
tades, och befalte henne hålla fig jämt vid
fången, ftraxt eftermiddagen famma dagen fick
hon en fvir upkaftning, fom varade tillika
n»ed Febren, Hufvudvirk och Ångfian m. m.
några dagar å rad, utan ringafte matluft $
tten ftor törft, hvilke Symptoraata jag Se-
cunduna artem med vanliga bekanta Medel
«urerade, efter then Methode jag uti San-

flio-
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tione de Symptomatibus uptåckt hafver. I-
medlertid utfiogo hår och tbår på kroppen
g par exanthemata Sub Spscie Carbunculo-
rum, tvä och två ihoprôrde, fpitfige ôfverft
och vide nederft med en liten blemma midt
på,; men en Carbo midt emellan Atulldrorne
ôfver jryggbafien, hvilken omfider blef ftor
fom en dubbel Carolin, ja nåftan en Riks¬
daler, fidft vifle fig och Bubones under bäg¬
ge Axlarne, och en i Ijufkan, then fidfte
dôlgde hon hela månaden för blygfel /kull,
hvårföre han ock fent både blommade, Aog
hål och tilläktes. Exanthemata beftrôk jag
med ungvento nigro N:o y fom torkades in-
nom några dagar; på Bölderne lade jag dels
Empl. Magnet. Ängel. Salar, dels Hodge»
Dragplåfter, hvarom ofvan Seét. II Cap. 3
$. 81 omt&lt år. Och dislipperades the
fmåningom, dock iångfamt; och drogos the
ifrån glandula axillarum neder inpå fjelfva
brolien. Peflkåfet eller Carbunkeien emel¬
lan /kuldrorna, beftrôk jag med Butyro an-
timonii, then therpå blefne efchara uplena-
de jag med ungvento Hartmanni Seft. II Cap.
III p. 81 be/krifven, och fidft lade jag Hod-
ges Dragplåfter Ôfver /kårpan, h vilket tå
thet aftogs fôlgde hela efchara med, tjock
fom en finger, och lemnade en Cavitet, ther
et /kedblad falt våi hade rymmas kunnat,
hvilken federmera handterades, fom en fim-
pel ulcus, med the falfvor och plåfter, fom
ofyan Cap. de Bubonibus & Carbunculis p.

M i 8o
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8cf& Seqq. afhandlat ar; Omfider b'ef thet
med kött alddes upfyit, och jåmt med hu¬
den, utan at lam a a något fårdeles l'yn bart I
ärr efter lig. Når nu alt var val beftålc, '
nödgades Patienten omfider uptåcka huru thet
tilftod i 1 ;Uken, hvared Bobo ernedlertid ia
Carbonem degenererat hade, then jag på
famrna fatt handceraie, fom then nyis be-
Jkrifne Carbo, men blef icke förr ån efter
Jublehelgen tillåst, ocn thet merendels ge¬
nom. Fåltfkfären j. Linds förfum nelie, fom
i"Hållet for Em pl.. Magn. Sahe, lade et un-
gventmn med vindi Kris blandad, uppa fvul-
uaden och fåret, hvilket ungventum var vi¬
gare at utbreda och fnarare til hands, för ho¬
nom ne niiul Fecisfe videretur, imci-
lertid låt jag Patienten då och då intaga nå¬
got af de uprepade alexipharituicis, Sec. I
Cap, V. p. 39 ocn lefver hon nu frhk ioui
ca Abborre. Then ne Patient, -gode Låfa-
re, var min Lårefpan, hvars lyctteliga cur
bexråttade de principia, jag federmera alt
jåmt föl gr hafver, fom mig icke felc hafva
flagit, ta. Patienten har gjort Tit tik Når tien¬
ne L/pvtckterfka fjuknade intogs i C- M.
hus en annan ung Piga vid namn Brita Pers¬
dotter, född i Norrköping. Medan theune
Huftru Ingrid låg fjuk, fjuknade ock en
Katta i C. M. hus, fom fick en Buba ad
Glandulas ingvinales hvaraf hon dödde.

Hijh K
Vid famma etid fora Olof Hedonberg låg

fjuk, hvareÄ Ohlkrog hålles, blef Sadelma¬
ka-
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karen Kyritfes Son, fom ther druckit hade,
fvårliga angrepen sf Peften; til hvilken jag
pä andra dygnet kallades; gaf honam fàle-
des in the oratalte pulfren N:o I och 2,
hvaraf han blef få friik, at han gick uppe
dock m g ovetterligen och emot åtvaming;
Men fom jag then fidfta October refte til
Linköping *t bedyra om Trycket för närva¬
rande Tractat; H vars forfta och andra Sec¬
tion, utom några här och ther federmera til-
flickade pasfïger tå färd''g var, famt at Con¬
férera med Lands Secreteraren Herr Niclas
Stedt & om et och annat, fom vid thenna
Farfoten flod i agt at tagas, och jag fàledes
borttovar tre dagar, under hvilken tid unge
Kyiirs, fom vid min afrefa fade fig intet ha
ondt, mindre af. Peften vara antaflad, fjukrta-
de å nyo, lät fônllret, fom flod hardt intil
Sängen tia öppet, kallade af fig Kläderna,
för hvilken orlak han förft ficlc en olidelig
våik i högra axlen ofvanpå leden, fom fe-
dan flog fig i bröflet och magan, med fam-
xna vårk och tit upkaftning, hvarifrån vär¬
ken gick up i hufvudet, hvaraf en fvår Phre-
refiv eller raferie och yra förorfakades, fom
varade inemot 6 dygn, under hvilken tid
1 an ganlka ängflades och fyntes hvarken kun¬
na lefva eller dö, u'an aLomnade omfider i
flörfta jämmer, efter utfländen odrlgelig pi¬
na och a.igiiighet med Föråldrarnes myckna
forg. Och Supponerar jag at Peftgiftet,
hade tå angripit lå val Tunrcap Ventriculi,

fom
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fom Pareuehyma pulmortum.och partes Tho-
racis raembrtnofas, hvilket jag /lutar af then
Section® Anatomiea, fom i följande Hiftorla
omtalas.

m. fil
Thenna lilla enfamm.i qvarblefne Fader.

Moder och Slågtlofa husvilla Flicka, benîmd
Anna Persdotter, ville na ingen emottaga,
ty /kaffade jag henne til Bryml Dragares
Enka, hviikens hos få tilfôrene, fom ännu af
Peften hemfdkt vara mande, i thy en hen.
nes Son och Tjenftepiga läge ther fjuke.
Och måfte jag taga thet expedrent, emedan
Peft-Hospitalet ånnu ej var beftålt och up.
lagat, kunde ej «Dier tåncka at then, fom
allaredan i Peften få nyligen legat hade,
/kulle åter få fnart artgripas, fom fkedde,
liålft emedan jag låfrt hade i Peft-Medico-
rum Böcker, at fådane icke mindre ån the,
fom en gång legat i Mefsling, fäkrare vi¬
ftas kunna ibland the fmittade. Men når
nu thenna lilla Flicka g dagar hade vid ptfs
varit i hufet, faller hon à nya in och får
en Bubonem i Röfan, dock utan någon ftark
Feber, livaraf hon dock medelft the ofta-
nåmnde Läkedomar och method, innom 8 â
10 dagar åter kom fig före, fedan Bubo för¬
delades, och mår hon ännu på 9:de veckan,
fedan hon ftdft fjuknade, helt vilj faft ill-
viljare i förftone utfpridde henne död vara,

Hijt. FUL
I famma Brynil Dragares hus, var Man¬

nen, en Piga, fom i C. M. hua tilfôrene
up-
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Upvacktat hade och var Bryni] ds Syfkone-
Barn, famt try hans egna Barn, af Peften
innom 14 dagar döde förr ån jag i hufet
ankom, men fedan dödde^ ingen, utan blef
förut Modren, fom med Ätticka och Inga»
fåra preferverades, få at hon innom tre Må¬
nader oantaftad behölt fm falla hålfa, ther»
endafle qvarbiefne Sonen, fom hade jemt®
en flark Feber , en Carbunkel bak i nacken,
Bubones i bågge Röfoma och en under vån-
lfra Axlen, tillika ined en ung Piga, fom
hade nåft Febren en Carbunkel på Anfigtet,
och Bubones i Röforna, innom 14 dagar
methodo pra&ica & Solita lyckeligen Cure-
rade. Och lefver bägge ånnu frifka och fon¬
da, thet Fåltlkjåren Jan Lind, få vål fom
grannarna bevittna kunna.

. Hit. XIIL
Hos Piflol-Ålderman Jan Berg på Berget

voro tre döde , förr ån jag blef kallad Î hu¬
fet at beföka honom fjelf, fom låg illa fjuk,
then jag forfkref Pulfver N:o 1 och 2, me¬
dan han nu utfvettade Peften, lade hans
Huftru fig i famma läng hos horom, biel
fmittad och dödde, utan någon låkedom at
nyttja, then hon få mycket mindre trodde
fig behöfva, fom hon mente fig hafva alié¬
nait Rofen. Therpå fjuknade alla Barnen,
hvar efter annan, en Son och trenne Dött¬
rar, af hvilka then äidfta, fom i thet lång-
fia firetade emot, gjorde Pigetjenft i hufet
ôfvet lin förmågo, gick uppe och ute i



igo tforrlSpingi Minne,

kjôlden, at beflyra och inköpa thet fom farf.
vades. til defs Faders och Sylkons ikôtfel;
hvarigenom hon få forfvagades, at Peftgiftet
fick öfverhand, och at hon icke behålla kun-
de then Läkedom, jag fent omfider henne
gaf, tå hon reda» inemot 24 timmar af fjuk-
domen antàftad varit hade. The andre tre
Barnen tillika med Fadren kommo fig för,
efter rätteligen intagne och brukade elexi»
tevia, innom 14 dagar, Barnen utan at få
någon q vis Ha eller böld uppå kroppen, Fad.
ren fick en böld under vånftra armen och
en flor öfver vänfira arnabogen, hvilka båg»
ge fmåningcm fördeltes af Empl. Magnet.
A. Salje. Här får jag tilfålle, at juflificera
then ofkyldige Lacutus Lucitanus, fom af
Diemerbroek befkyiles, fom Ikulle han Prax.
admir. Lib. 3 obl". 38 fkarfva, tå han be¬
rättar fig in mâgna qvadam Pefte non tantum
in glandulis. Sed & in aliis qvoqve Corpo-
ris partibus Bubones vidisfej tå likväl fådant
år åfven i thenna Peflen håndt, hvilket icke
ailenafi hånde thenne Piftol-Âlderman Jan
Berg , utan och Nils Simonrfons trådragares
Enka vid Mäsfingsbruket, boende på lyik-
backen, fom dödde af vanlkjötfel i famma
fjuka, lemnandes fyra ljuka barn efter fig,
tvånne flore och 2:ne ftfiå i vaggan, hvilke
alle tillika med Mormodren, fom lidft them
at fkjöta inkom och fjuknade, Curerade bief-
Vo, med the vanliga ofta recommenderade
Pulfver, och fatt böiden på famma fiälle,

fom
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fom Jean Bergs tått intill vënftra ârmbogen.
Sammaledes hände thet then uti Hift. XÎ:ma
onitaîte Jonas Murmäilares Enka, fom fe-
Pan Bubo ad ingven curerad var, fick en
köld midt ofvan på högra lätet, fom flog
hål efter oliderlig virk. och curerades fedan
fom en Bubo, fivartil Måfler Jean Lind år
vittne. Atikillige andre, påminner jag mig,
klagat hafver ôfver fior vårk i Ryggen, Lar
och Ben]> por, fom Olof Ringkarls Enka
Ôilantil, och Olof Raikvåfvare Nordantil.
Inbillandes jag mig venenum peflilentiale,
fem formedelit Kroppens fvaghet icke drif-
vas kunnat a centro ad peripheriöm eller ad
glandulâs, ftadnat 1 lafva circa perioftium, hår
och ther pé Kroppen 5 hvarifrån thet feder-
mera accedente calore tam interno ab alexi-
pharmåcis q va m externe å ftragulis utblomat,
iâfom en £»pma infixa vel planta ab anima-
libus deglunra. Om thenna Ralkväfvaren
Varder framdeles mera tait i Hift, XXIV.

Hill: XX.
Af thet Llift. VI omtalte Per Persfons

Brånmåftares hus, inkom fjukäh hos Trådra-
garen på Måcfingsbruket Jean Mårtensfott
Liten, i thy Doitren en fedig flicka af 17
Sr, blef af Per Persfons Dotter, fom gic£
i ichola hos then förra, ät lira la fa öven*
fka, fmi tad, men fom Modren mig tideli*
gen kallade, inrådd af en fin Grannhuftru,
Levant i mitt hus, ty öfvervant. hon fju£-
domen innom tie dygn, fom förmält år Séà. I

Cap.
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Cap. VII p. yf», men föll åter in, fom jag
Supponerar, af ingen annan ordfak ån tbenna,
at hon för häftigt bytte om Linntyg,* hvil.
ket at tro, jag utom Diemerbroeks obferva-
tioner, föranlåres af thet fom hånde en Köp¬
man ifrån Örebro benåmd, T. B., fom åf.
ven fjuknade håri Staden ther han något
Handlade, blef innom få dagar reftituerad,
men bytte om ikjorta emot min varning
femte dygnet, inföll återigen; hviiket lik¬
väl medelft några fvettningar rättades, få at
han på nionde dygnet refte frilk och fund
härifrån hemåt, hvareft han väl ankom och
mår nu vdl, fom thefs Värd håri Staden
J. B. mig nyligen berättade. Thenne T. B.
kunde icke intalas at längre hår förblifva,
emedan bana Refe-Cammerad, hade fört hem
the tiender til hans Huftru, at han har i
Norrköping vore omkommen, fom likväl vat
ofant.

HiJL XXI.
Ibland annat märkvärdigt håri Staden pas-

férat under thenne Peftetiden, år thetta icke
thet ringa lie, at Carl Mårtensfons Dräng
benämnd Nils Carlfon, en Perfon om 30 åf
ungefär, fiark af Conftitution, Curerade fig
fjelf med två kannor Brännevin, innom 4
dygn utdruckne, och fördelades Bolderne af
fig fjelfve, hvilken Cur ville dock icke lyc¬
kas Likbåraren Jon Tumlös, en vanartig och
ogudaktig fålle, fom drack Brånnevin in i

dö»
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döden, och for i fin obotfärdighet jag fruk¬
tar then breda vågen, villjandes icke låta
kali* mig, befarandes at tå ikolat hafva blif.
vit förd til Peft-Hofpitalet, hvartil han ingen
luft hade. Af honom fmittades Huftrun med
tu barn, hvilka Barn af mig curerades, men
Huftrun dödde af vårdslöshet och vanlkjot-
fel. Hår kunde then qvxftion ventileras om
Brännevin i peften är fkadeligit eller ej?
Svaras med Difiinction: Så vida det I rå¬
kar val difponerade kroppar och befynner-
liga Conftitutioner. 2 Synes befordra Dia-
phorefin. Ar 3 färdeles tå thet ftarkt är,
et ibland th» bäft* aftringentia Balfamica, fom
nogfamt klart år, få therutaf, at tå man i
en Blesfeur fprutar Spiritum vini rectificatum,
ftåckas icke alienaft blödandet, utan ock at
pars lada preferveras å gangrena, fom ther-
af, at cadavera animaiium uti Spiritu vini
gan/ka långe conferverar. 4 At uti Brånvin
döljes et acidum, hvilket räknas inter'Spécifies
Peffis remedia, och vore icke acidum i Brån-
nevinet, kunde det ej heller brinna. Huru
långe then namnkunnige Chemicus Johan
Kunkel, ftridde med D. Voight, angående
acidum in Spiritu vini Latens, år hos the
Lårda icke obekant, i thy en hel Tractat
thårom utgången år på Tylka in dudec. åt
i6f?y tryckt i Berlin, fom underkaftades Kongl.
Societetens Defifion i Engeland 3 men lemna-
des odiciderad, thet och jag gör thenna gång
med qvaliione an Spiritus vini conducat pe-

N fiife.
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ftiferîs? Åt neka drillar jag mig icke; at ja.
ka, drager jag i betänkande for thefs mifsbruk
fom /kulle mera ikada ån gagna, om thet
gemena man fôr en Cùr ïecommenderades,dock håller jag thefs måtteliga bruk, for
bättre ån alsintet bruka> i 'thy thet ftårker
the genom Peflen förfallna krafter, och för-
qvafde eller mattade Spiritus vitales, förbry¬tandes jämväl Peftgiftet, hvilket af Hift.
XXVII famt flera obfervationer beVifas kan,i thy jag federmera hört har, at en och an.
nan af thet gemena Folcket befunnit hg vålaf Brännevin, under varar.de Curer. Hos
Diemerbroek Sect. Ill Hift. XC berättas om
et Qvinfolk vid Hamn Karin Welamsdotter
fom utan Ikada drack fig full af Brånnevin,
medan hon ånnu af Peften behäftad var:

dock bör man hår obfervera, at th«n famma
utom en Carbuncel på armén, icke färdeles
ondt hade i Kroppen, och at hon dagen
förut hade intagit' tjenliga alexipharmaca.
At hitlig Feber år genom Brännevin curerad
vittnar I. L. Haneman, fom fes Mile. N. C.

. decut. 2 afl. 2 p. 87 obf. y 3 fâ och Sole-
nander Conft med» Sect» V. öbf. Î3 fed una
alterave Hirujidû non Facit ven

Hift. xxrilj.
Uti thenna Hiftoria varda thesfe frågor

mycket förklarade.
I Om en fom år fjelî friflc kan imitta

en annan med klåderne.
H Om
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II Om för/kräckelfe ar Pefiis caufa proxi-
ina, fom Holmentius, Qvintinus, Rivinus
och Conrad Horlacker med flera föregifva.

Til then förra fråga tjena thesfa exempel
îil uplysning. I At Peft-Falt/kåren Mäfter
Johan Linde, fom på ett och annat ftålle i
thenna Sectione Tertia nämnd är, fmittade
en fm Son af 4 a f Ar ungefär, få at han
flclc en böld i rôfan och dôdde, hvarom jag
dock ingen kunikap månde bekomma förr
ån alt beftålt var; och fick han thenna fmit-
la, icke vid then tillika med mig then 22
November förrättade Anatomia, hvareft och
tvänne hans äldre Söner vore tilftådes, fom
fedan then tiden altjemt fri/ke ännu lefva,
utan in mot Juletiden i andra hus, ty then-
ne hans yngre Son dödde efter Thomasmås-
fa, efter få dagars fjukdom.

2 At Likbåraren Gunnar Håkansfon fjelf
frifk och fund fmittade fin Huftru hvilken
fick böld tillika med feber, fom af mig cu-
rerades.

Then fednare fråga blifver af följande an¬
märkningar nogfamt klar, nemligen at för-
Ikräckelie och räddhåga icke äre enfamme
férmögne, at förorfaka Peflen, utan något
adjuncto corporeo miasmare venenofo, ut ut
Subtilisfimo. I thy. at alle våre Likbarare,
fom til talet voro Atta, och til humeur mer¬
endels fåkre öfvergifne fällar, blefve allo
fmittade och fjuke; och then ftarkafte och
florfta fkalken död, nemligen Johan Tumlös,

N 2 om
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Om hvilken tilfêrene, Hift. XXI talt år.
Gunnar Håkansfon, fom år en gammal af.
ûankad Ryttare, fager fig 9 Batailler bevi«
jft*t hafva, frucktade ingen ting mindre än
Peften, then han uppenbarliga fade icke up-
på fig bita Ikola, hålft emedan han bar et
Amuletom af Svafvel, hvitlök, falt ock bröd
pä halfen5 fjuknade likvål ganika fvåriiga,
«ned Febre, delirio och böld i ijy/kan, dock
icke förr ån hans Huftru aliaredan friik blef-
yenj och hade han få når fom et här, ther
ijag icke voro kommen i tid, affomnat, i
fynherhet på fidftone, tå bölden förmedelft
Fåltfkårarens otidiga öppnande med Lance t-
ten, flog tilbaka up àt hjertat, hvarifrån jag
äter med the vanliga alexipharmacis dref
iftet, och kom bölden efter några dagar at
yta. Thenne Gunnar fmittade oclcfå en

Piga, fom häftigt affomr.sde, innan jag theraf
kundfkap fick.

Benet Svensfon, blef fjeif fjuk och fmit-
ftade fin Huftru, bagge fingo Bölder i Iju-
/kan och under axlarne, famt Carbunclar, Han
ïïiidt på bröftet och låret, Hon på nåfan;
bagge blefvo efter min Methode curerade.
Thenne var belkedeligaft: och fnyggaft ibland
alla.

Arfvid Persfon, en ovålig fålle, fjuknade
ôch dölgde fin pasfion, menandes af Tobak
och Kåda allena then {amma fördrifva fkul-
Ie, men han feck fpörja vederfpelet, i thy
han icke allenaft fjelf fick dragas långre med

fin
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fjn fjukdom, ån the ôfrige, h varigenom bol¬
len rutnade och glandula inqvinalis i vän-
ftra rôfan förtärdes j Utan gjorde han ocki'â
otiiborligen af med 2 Inhyfes-Hjon i fam-
xna .ftuga, ther han låg, emedan han alt få-
dant icke tilkänna gaf, utan dôlgde til defs
jag honom upfpanadej och hade han åtmin-
ftone för fadant bordt mifla Rygghuden, i
följe af Höga ôfverhetens förordningar.
Han fmittade och Båtsmannen Pehr Sciiottes
tu Barn, 10m af mig fedan curerades.

Anders Gudmunfon, Pehr Jonsfon och
Jzen Carlsfon Eliaa Bond-Jan, fjuknade ock-
fä allelamraans, men Cuterade fig fjelfva
med Tobak, Brånvin och Ingefåra, fom jag
tbem af begynnelfen inrådde at nyttja fom
prefervativ, tå the thenna tjenf antogo, blef-
ve ej heller långe liggande, utom Per Jons¬
fon', hvilken gick for bittida up, fedan han
pasfioneo öfvervunnit hade, fjuknade altfå pä
nytt, och hölts vid fangen Fem veckor a
rad.

Lars Larsfon har tilförene legat fjuk i Pe-
fen, förr ån han fattes til thenna behållning
och begick fig utan vidare anfåcktning.

Utaf hvilket alt nogfamt flutes, at frimo¬
dighet allena icke gjör tilfyllefl, hvarken at
prefervera fig, eller carera Peflen; Ty tå
hade thesfe Likbårare, fom fållan nycktro
varit, och til förre delen ofverdådige fållar
äro, icke theraf biifvit antaftade, octt Johan

N 3. Tum-
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Tumlös, fom var den fåkrade och ofverdå-
digafte, död.

Slut.
Sättet, huru fom Hufen tillika med Sängoch Gångkläder rånfas böra efter Diemer-

broeks anledning, af mig litet andrad och
tilökt. Vid ej 9 Traft. de Pefte Libr. 4 in
notis ad Hift. 112 p. m. 3 5*9.

1:0 Fonder och Dörrar uplåtes pfi alla fi-dor på Hufet, the må veta åt hvad kant af
Horizonten fom the kunna, två eller tre da¬
gar à rad, at vädret får väl biåfa therige-
nom och utföra tlien inneflående luften.

•2:o Sopas, bordas och fåijas hela thet
rummet, ther någon död vorden, innnan til
ifrån golfvet och kring vaggar och taket, få
at intet Dyårgs-nåt eller doft blir qvar i
Stugan.

3:0 Tvåttas hela rummet, med .Sangjar,
Bånckar, Stohlar, Kidor och Skåp, famt al¬
le vinklar och vrår, ganfka noga och forg-
faijigt med varmt vatten, lemnandes Fönd-
ren opna några dagar, at vädra rummet Och
t': en fom rad hafver, må vål blanda Âtticka
i thet vatten, hvarmed then redlkap och
fiusgeråd, fom af trå gjord år, tvåttas.

4:0 Gjöres dora eldbrafor i hvart rum,
Ï ä 2 dagar à dag.

■>:o Rökes rummen anten med Svafvel
eller Beck, Eneris ochEnebår, famt Atticka
och uti vatten uplôft Viâriol guten på heta

Ste-
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Stenar. Och det 2 ä 3. gånger, dockj med
tilflutna Fondée och Dörr, 2 timtnar hvar
gang-

6:q Låtes Fönftren åter up at vadra rum¬
met, och få gjöres åter igen Ejdbrafor,,

7.0 Alla Sopor och dylika purgamlna,
fom intet kunna upbrånnas, måfte gräfvas
neder i jorden, at Hons och Svin &:a icke
komma therôfver, hvaraf fädane djur låtteli-
ge.i fmitta undfå kunna.. Vid Sub. p. 6.

8:0 Sidft vore vål at fådane rum hvit-
limmades, hviike når the våf torkade, åro,
ma man fåkert åter inflytta..

9:0 Angående the dödas Gång - och Säng¬
kläder, vore kortade och fåkraite procesfen,
them antingen, at förbränna eller nedergrät-
va i följe af Höga Qfverhetens Förordning.
Doch fom mången fniken. Arfvinge, fadane
kläder kanflte allaredan uodanfluckit och bort-
tulkat, ty rådes och h varnas hvar och en at
icke nyttja flika Klåder, förr ån the gadka.
länge, antigen i. ftrångköld, eller varmt i>ol-
ikin ute i fria luften, färdeles tå Nordan och
Våflan-våder biås, hångt hafva, lamt vål
tvättat och bykt, fådant fom fig tvåtta och
byka låter, och thet häldre med Saltpctter-
lut och Salt vatten, ån then fom at a.*va
gjord år, fom dock i nödfall år båttre, ån
fimpelt vatten.

10:0 Bomulls-Ticken, Sparlakan, 7ape«
terj Silkestyg, Papper och Böcker m. m.,

N 4 fom
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fom fi g icke tvätta låter, hånges och lågges
i fria lufton i Sol/kin och köld vid klart vä¬

der, och thet hela Månaden, fedan man tbem
ätlkillige refor fopat, klappat, Ikakat, ry«
ftat, pilkat och afdammat hafver.

ii;o Når alt thetta beftålt år, må man
åntå til få mycket mera flörre fåkerhet med
fådane faker, fom ofvan § y förmäles, thes-
fft varor och husgeråd rökja, och åter litet
i fria luften, uthånga eller utefätta.

Eho fom thetta alt, eller ftörre delen for.
îummar, torde til åfventyrs löpa fara, at å
nyo fmittad blifvaj ikönt vore thet ej förr
ån efter et år och längre ånnu efteråt, f in¬
nandes man uti Hiftorier åtfkillige Exempel,
af flik fmittt; mcdelfl et Dvårgsnät, et La¬
kan, et Bref &:a à nyo »pkommen, hvilken
fmitta dock af Diemerbroek, hålles före ic¬
ke kunna til andra kringfpridas lå låtteliga,
fom then ther af en nyfs afleden Kropp,
utgången år. Och håller Diemerbroek före
i-ib. i c. io ann. XI. p. m. 63, at man ef-
©r et års förlopp icke flört har at befara
utaf et fåledes fmittadt Husgeråd, Gång el¬ler Sångkläder. Marfilius Ficinius är. i then
tanka at Kläder och Stugor efter 3 veckors
noga vädrande, tvättande och råntsning, få-
kert nyttjas kunna. JFfvartil dock Diemer¬
broek af egen förfarenhet föranlåten icke gif-
ver fitt bifall, dock kan han ej neka, at ju
fådan fmitta, innorn then tiden efter före¬
gången råntsning merendels forfvinner.

An-
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Angående fjelfva rummet ther nâgre döde
•enom Peften afledne åro, kan följande Ex¬
empel til åfventyrs gifva någon uplysning.
Tå Peften vid Juhletiden inlänt (ig i et af
the Polnilka Fångars Hus kår i Staden, kän¬
de the öfrige friike e) bringas ther längre
at förblifva, viljandes håldre ligga ute på
backenj Nu var i haft intet annat hus at til-
gå, ån et tilllutet Pehr Smålännings Arf-
vingat tilhörigt, hvareft alls utdödcie voro
två Månader tilförene, utur thetta hus lät
man genaft utrymma, alt Husgeråd tillika
med Sängar, fopa, elda och vådra, några
timmar allenaft, therpå inflyttade Fjorton
(tycken Pålackar, fom ännu alle på Femte
Veckan friike och funde lefva, utan at nå¬
gon fmitta undfångit hafva, och thetoanfedt
rummet, hvarken tvättat eller rökt var. Men
huruvida thetta ena Exempel ftyrka kan an¬
dras vårdslöshet lemnas tiden, och ytterli¬
gare förfarenhet. Och låfom förfigtighet och
räddhåga kåftar ingen ting, få år mitt väl¬
menta råd, at then fom har 'annan vtvåg,
icke thetta Exempel ftraxt efterföljer* Man
vet ju at en Parfum kan 30 à 40 år vara
uti et pär Romanfka och Spanlka Handikar,
hvi Ikulle icke et fmittofamt Gift eller Luckt,
fom är ockfå en Subftantia Corporea, un¬
dertiden uti en beqväm Fomité, fädan fotn
yllevaror i fynnerhet år, längre döljas kun¬
na ån et år, oacktadt at Peftgiftet år ibland

N j th©
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thet flygtigafte ting til fitt våfende, och bör
icke med Oleis effentialibus, fom äro af fi-
xare eller ftåndacktigare natur förliknas: Om
fadan lucktcns kraft och verkan med mera

fôrtjenar eljeft thet vittra Bojiles Traftat de
effluvus corporum at låfas.

Och eho fom forftår nataram et vim fer-
mentorum lirer fnart fatta kunna posfibilita-
tern propagationis 8f' dijfusjlonis veneni Pefii-
feri ab exigua mole in formite latjtante.

Hvem går icke under ryfifing tilbaka med
fina tacnkâr på 1710 och 17 n års Peftetid
hårilädes, under den ôn/kan: At Fôrfynen
aldrig mera få ftrångt ville nedkalla ftraffet
éfver Svea Länder»

Cap.. XIII»

Cm Preftrverandc Läkedomar mot Pejitn. a)
Thet ir af the tilfôrene utgångne Peft-Cu¬
rer nogfamt kunnigt, at theremof finnes, nåft
en trogen bön och fann Gudsfrugtan, förnåm-
iiga.fl tvånne Bôtter igemen» Nemligen För¬
utbe varande och Botande» The Fôrutbeva¬
rande eller preferverande, angå antingen Luf¬
ten eller Menni/kan, för hvilken luftens ren¬
het ir omiflelig. Beträffande Luften, få är
bekandt, at then genom flitigt Eldande, Skju-

tan-

a) Detta Capit. ehuru til ftrlen affirändradt, har man
dock, med Ikål anfedt värdigt at komma til Sam¬
tidens närmare kännedom»
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tände och Rökande, dels rånfad, dels rat¬
tad varder , få at gifters kraft och fkadehg-
het therigcnom fôrbrytes och hindras. Thet
kan vara lika mycket, hvad Materialer man
härtil tager, forft til hands äre och minft
kofta, allenaft the ljuft brinner och vål rö-
ker|; alle fete Kådor i gemen, men Svafvel
i fynnerhet halles för thet aldra fåkrafte, och
år thet värkeligen, fàfom^ och Victriol och
Vin-,Åtticka (eller Ohl-Atticka i nödfall)
ftänckt på hetgjorda ftenar eller jernkulorj
Men îhe fom åvafvel ej lida, famt af brbii-
värk plågas, och hvarken rök, eller ar.gan
af Åtticka tåla, böra hälla fig affides medan
Rökningen påflår, och tå then fatt fig ingå
i thet rum ther the fig uppehålla Ikola. El-
jeft vådris rummen fom oftaft, à the fidor
hvarifrå the torrafle och fundafte väder lom¬
ma. Nordan år måft alleftådes godt ^ få framt
theO icke kommer ifrån Jjöfidan; Oftan och
Vårtan åro ômfe gode, alt efter fom the
åro Land - eller Sjövåder, få at Vårtan år
båttre, ån Oftan ie Stockholm och alle the
orter, fom hafva Örter-Sjön öftanföre; Men
i Finland, Lifland, Götheborg &:a lafom ock
i Holland, Frankrike och Tyfkland, år Ô-
ftan fundare ån Vårtan, och thet förthenlkull,
emedan Öftanvådret å berörde Orter år Land-
våder, och i följe theraf klarare ock med
mera Saltpetter upfylt, hvars kraft at tem¬
perera, fäfta och binda Förgift nogfamt hos
Chemicos kandbart år af thefg forpuifningar

med
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med Antimonio och Arfenico &:a för fam-
ma orfak, år thet och likt, at then dôdeli-
ga gångbara fjuka, fom årligen i Egypthen
graferar erneilan Pi/k och Pingft återvänder,
ia fnart the Nordliga våder (Eréfis) börja
biåfa. Men hår fkali man åter m5rka, at
thenna Egyptifke fjuka har fin orfak a.f the
ther emellan pàlk och Pingft blåfande värme
och olunde våder, kallade Campftms eller
Meriffé. Annorledes är det med fmittofam.
ma Sjukdomar, fårdeles Peften, fom har lia
framgång, få val i kalt fom varmt våder,
thet må komma ifrån hvad ort tuet vii, lä
framt icke cn öfvermåttan flark och långe
varande Froft infaller, tå man befunnit har,
fådan fjukdom lindrats och aftaga, fafom ock
at Peften ganlka fållan och til äfventyrs al¬
drig år hörd grasferat hafva uti the längft
mot Norr belågne länder.

Belangande Menniikan fjelf, fom thetta
Peftgiftet förnåmligaft angriper, (i thy andre
Creatur, få framt the icke äta af Afen, fål¬
lan fmitta theraf undfå ; Undantagandes
Hundar, Kattor och Höns fom viftas
mycket i the fmittade hus; ej eller hafver
Menniikan fkada af then fjuka, fom ibland
Boikapen under tiden grasferar, få framt
man icke theras kott åter, för ån fjukan öfver-
ftånden är) få år fuller frimodighet och en
god Kroppens conftitution, näft Guds välfig*
nelfe, et af the båfte prefervativ.1 Imedler-
tid måfte man icke fôrfumraa gripa til an-
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dra naturliga medel, ibland hvilka thesfe
få följande aldrafåkraft brukas kunna, font
âro dels Invårttes, dels Utvårtes.

The Iqvårttes äro i at åta hvar morgon
en fkårpa doppad uti et fkedblad Vinättika
hvarmed then namnkunnige Dc le Böe Syl-
vius, fom var Peit. Doctare i Amlterdam
fig bevarade, thet han tvifvelsutan af gam! i
franc Joel, Paav och Schvalb von Gifitx,
famt flere gamlare lårdt hafver. lag fjelf
har ockfà ännu, Gudi Lofî med intet annat
preferverät mig, oacktat jag i alla tre fmit»
tade hus i Norrköping flitigt upvacktat, och
åfven gjort Fältflöjåraretjenft, då och då hat
jag åtit en bit Smör och Bröd, och ibland
en bit af en prefervativ morfelle, hvars com.
pofition vid flutet af Tractaten belkrifves.

2:o At dricka et eller tu glas godt vin,
och kanlke et Qvarter, mer eller mindre,
fom appetiten faller; fårdeles Renlkt vin
eller ock Pontaqve eller annat rödt Vin om
morgon; hvarigenom icke aliénait en lyckiig
peft-Medicus i London benåmd Henricus
Saijer fig långe preferverade, intil defs han
af förmatenhet lade fig i fång med en fm
fmittade vån i Vallingfort, tå han thennafm
driftighet med döden betala måfte, utan ort
theslje namnkunnige Låkjare, Doctor Wall-
fmidt, Dolaeus och Diemerbroek fig i Peften
merendels preferverät hafva.

3:0 At åta torra Citron-lkal, fallande, och
befiryka låpparne och Nåfebororne med

fårikt
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fâr/kt fmôr, fåfom en flor Peft-PractiCUs oti
Wien benämnd Paulis Sorbait gjorde. Tho¬
mas Bartholinus förtäljer at Ringonblomme
ättika var et fullkomligit preferVativ i Dan.
fka Peften. Diemerbroek rökte fjelf, och
rådde andre at röka Tobak, men af goda
blad, h varmed han mäft fig preferverat haf-
Ver. En gammal dödgrefv2re i Pragi/ka
Peflen, fom alla fina Cammerater öfverlefde
brukade hvar morgon et /kedblad rifven
Pepparrot med Salt och Saffran, fom Bart/u
Schvab vou Giftitz berättar. Andre hafva
tagit Salt, uplôft anten i Vatten eller uti
Ättika och fig thermed preferverat. An.
dre hafva ätit Salt, fpiken eller vattulagd
Filk. Andre hafva brukat altjemt tugga an-
tingen Ingefära, eller Zedefåra, eller ålands¬
rot, eller ock Enebär, tå the på fmittade
rum viftas, hvilket alt them väl bekommit
hafver^ ällenaft the flitigt fpottat och fpåtten
ej nedfvälgt hafva. Af thesfa kan man nu
utvälja, hvilketthera man lyfter, nårmaft til
händs är, och encm båft bekommer, kun¬
nandes man omfe fig af alla thesfe betjena,
emedan thet låtteligen kan hända, at et al¬
lena icke aitid tilfylleft gjör. Ibland the
båfte Prefervatiyer räknas ock at aldrig gä
Otur hufet faftande, utan åtminftone åta Smör
Och bröd med pimpernelia eller Vinruta, och
dricka et godt glas Öhl eller Vin theruppå.
Eller ock intaga någre knifsuddar Eneblrsmos,
eller och Fläderfaft med Ättika blandad, förr
ânn man utgår. The
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The Utvârttes prefervativer aro fôrnemli-
gaft följande: . ,

1:0 At luckra på Vift-Àtticka, hvaruti om
man hafver lagt Vinruta > eller Ringon-blom-
mor, eller Renfana, eller Röllicke-blommor,
eller Neglike-blomor några dagar å rad, blir
then få mycket kraftigare. Hvilket kan dels
flås på Armklädet, dels blras i en Svamp-
dofa af Enetrå, och hållas ftadigt Under nå-
fan, tå man med fmittande perfoner har at
giôra.

2:0 Ät beflryka Nåfebororne med Bårnflens-
Olja, eller Eneb års-Olja, eller fårlkt Smör,
eller ock Theriac med Åtticka blandad, h vil-
ket år et gamalt och almånt prefervativ, alt
fedan Galeni och Avicenn» tid. Eho fom
lyftet köflbarare Saker, kan håmta fådant på
Apotheqven, h varvid dock år at mårka, at
mycket ljuflige ock vållucktäftde faker åro me¬
ra Ikadelige ån gagnelige, i thy the ej fåftä
och fôrdrifva thet onda, utan gjôrà thet an¬
genämare, och i följe theraf farligare, utvid¬
gande Luckt-Kårilen eller Luckt-Adrefrne hva-
rigenom PeOgiftet ymnigare inflyter, fom
Diemerbrock mera befkedeliga påminner»
Eljeft kan thet ej vara utur vågen, om man,
fårdeles then fom rådd år, til fin få mycket
fîôrre fåkerhet beflryker Nåfeborarae, Hjert-
gropen och Pulfarne med Heinifié PeMentS*
Olja, och ther hon éj finnes med Bemftens-
Olja, Back-Olja, Tjåra eller och flinckande
Vindens-Olja, fom litet kofiar och ofta gjort

me-
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mera gagn, ån the båfta Hjertflà'r«nîftgar och
Hufvud -Balfamer.

3:0 Pefrfkilder eller Amuleta burne inpå
bara Kroppen uti en röd Sitëespung, Men
eho fom fig på thesfa förlåter, lårer i fan-
nïng finna fig bedragen, hvil£et ic£e a'ienafî
af Diemerbroe# i then Nimvegifka Peften,
otan ock i then Londifka af Hogdes, famt
Dresdenlka af Peft-Medicis derfammafiå.
des förfört vordet, få at fli£a Pefiikiidcrt
Crédit nu börjar mäc£ta förfalla ioAe mindte
ån the Talismani/ke Figurer, hviUe åro lut-
fer galenlkàp. Hvad om the torra Grodors
&raft at draga Giftet til fig, fåfom en Mag.
net, tå the baras på droppen, gemenligen
talas, lämnar jag therhån, imedlertid räknar jag
thet ibland errores populäres eller allmänna vil-
farelfer, ic/re mindre an thet, fem fkrifves om
thenbe^2nta Ormfienen ifrån Indien ballad Pie-
dra de Cobra de Cabelo, fom förmenas draga
förgiftet utur Ormbett, hvil£et doc£ af then
■flitiga och courieufa Redi år falfkt befunnit.
■Sluilg något båras på Kroppen, vore Cham-
phert det nyttigaRe, få för defs genomträn¬
gande, fom Pefimötande knit, och ^an hån-
da Bärenften, famt Ror Glodbladsrot, fom af
mänga högt berÔmmes.

4:to Fontaneller och öpna Sår åro fuller
gode, åock må ingen uppå them allena lita,
emedan fcrfarenheten har vift, at få vil the
fem them hafva, fom andre hvilke them
kks hafva gä til iöflen, når tfie fådt Peften
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i faggorne, fora Diemerbroek, HocMetterus
och friderivus von der Mye obferverat haf-
va. The fora åro forplicktade at oftare el-
jer fiadigt viftas i befmittade hus, fåfom
Läkare, Pråfter, Likbårare och i fynnerbet
Upvacicter/kor, måfte alle eller ftårre delen
af thesfe prefervativer, få in fom utvårtes
ornfe och flitigare bruka, ån the, fom alle-
naft prefervera fig för ond luft i granika-
pet, få kärt them är, at undgå faranj ty
frimodighet gjör icke allena tilfylleft, i vid¬
rigt fall fkulle det icke bita uppå fpäda
Barn och några unga Gosfar, fom alsingen
frucktan hafva for Peften,- Och likväl följa
hopen åt, når the fmittade varda, fåfom til
exempel nu nyligen en Barnflicka och en
Tiggaregosfe i et bekant hus 1 Norrköping.

,Hviika bagge trotfade Peften, fågandes ho¬
nom icke rå på them, men vederfpelet vi¬
de en häftig och oförmodelig afgång til the
flere. At tugga och åta Eneblr, famt röka
flitigt Tobak, och elda och röka i Stugan,
gjör ej eller tilfyllefi, når man fiadigt vi¬
ftas i et fmittat hus, hvilket jag märkte af
Upvakterfkan i C. M. hus, fora två dagar
efter fin ankomft i hufet fjuknade och fic£

•Peften in forma, oacktat hon hela dagen
rökte Tobak &:a. Om thenna perfon var¬
der vidare tait vid flutet thereft om Pefttne
anfomft til Norrköping med mera omröres.
Men Ättikan bör man hålla i virde, h var.

O med
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med en annan yngre Upvackterfka i fam-
ma hus, jämte Pulvret N:q 2 fom Cap V.
p. omtalas fig oikädd preferveraöe alt
jämt, oac£tigt hon ftadigt hela långa tiden
villades uti C. M. hus, hvareft hon tvånne
fmittade Sjuke /kötte och tjente. hvilket
hus eljeft fmittade flere hus i Staden, i hvil¬
ket hus och llôrre delen utdöddej eller fmit¬
tade blefvo, förr ån jag theraf ville.

Tå man talar med the fju/te, bör thet Ikje
i någon diftance, och ic/:e nåfa emot näf»;
och vore thet val om få lagas /frunde, at e-
mellan then fjuke och the kringilående up-
tändes några Vaxljus hos the rika, och feta
Torrvedsllickor hos the fattige, eller och at
en eldbrafa altjåmt brunne i Spifelen, och at
Spifelen ftode emellan Sången och them,
fom med Patienten något har at tala.

När någon affomnar, bör man lägga varmt
bröd, dock icke hett, fom gifver ånga af
fig, öfver munnen til thefs Liket blir lagt
i Kifian, eller ock varm mjölk i en duk
fammaledes på munnen lagt ftraxt efter an-
dedrågten, och /kall man i fednalle Pellen
i Dantzig formaret at af thesfa Lik, ingen
fmitta kommit. Eljeft borde begrafningea
Ikje ju förr ju håldre, utanfous, tillika med
lakanet hvarud man dör, och bör liket ge-
naft föras utur hufet, utom Staden på en
aflågfen ort, och ther ganlka djupt nedgräf-
vas, icke afbidandes the vanlige Kyrko-Ce-

re-
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remonier med tacHåjefe &:a, fota federmcra
utan then dödas Själavåda kan förråttas. I
vidrigt fall £in thet litteligen hånda, at ic¬
ke aliénait the nårmafte, ftraxt på ftunden,
utan och- andre påföljande Vårtid blifva af
the genom Peften dödas och förlinge i hu-
fen bevarades, men 1'edermera i Kyrkogår¬
den begrafnas fiant mera förolämpade, ån
the önlkat hade och gjerna fe fltulle. Befe
annotationerne til följande Capitel Lit. m. m.

Cap. XIV.

Om Diaten.

Hyad Diseten angår, vore val, om måtte-
Jighet i all ting noga i akttagas, men fram¬
för alt bör man i maten taga fig til vara.
(i) För alt fådant, fom fnart fkåmmes, i
fynnerhet frukt, ib'and hvilka Citroner, Po-
merantzer, Renetter, Bonchretiens och Gra-
nat-Aplen famt Qvitten åro dock hålfofam-
me för, them fom hafva råd få dyr mat at
kjöpa. (2) För alt fådant, fom för mycket
ôpnar lifvet. C5) hårlkt Flålk, gam¬
mal Sill och Strömming, fåfom ock i i fyn¬
nerhet för then få kallad fiir/k Filk, fom
fiinker. För thet éfriga må hvar och enhälla fig vid fådan Spis, han båft van år,och hvar och en bäft bekommer, dock få
at inge månge rätter tilfamraanblandai, och

O 2 man
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man håller fig mera vid fiekt an fudit, vid
Skarpe och Knäckebröd an fårlkt Bröd, tort
med Enris rökt, an faltgrônt Kjött och Fiik»
Hvilken faite Mat man Ikuiie med Diemer.
broek, och Barbette förbjuda, om man på
Landsbyggden och annorftådes altid kunde
hafva fårikt Kött til hands, fom i Holland
och aileftädes utomlands: men emedan thta
Svenlke magen all fådan härd Ppis kan
fördraga, och ibland mår illa, når han thtf
ej får, få måfte man ihogkomma ordfpråket
Cmnis repentina mutatio pericuiofa, alt hä¬
ftigt ombyte år fariigit, låfcm och Hyppo-
cratis egen förmaning lib. de nat. hum. at
man i Peftilentiaiifka tider ej fkal andra
Diaetcn, ty then famma är ej orfak til Pellen
&:a vid Diem.erbroek de Peft. i, 2 c. 6 p.
140 annot. V.

All fårlk Mat få Kött, fom Soppor, bör
man eljeft med AtticÄa eller någon annan
fyriig faft temperera, Rödlök, Eiehai lotter,
Povcambole, Purro, St. Jaens Lök, Senap,
Peppsrroth km åndteligen tillåtas them fom
thervid vare åro, och them åilka och icke
aro af hetfig Complexion, allenaft the kokas
eller fickas och med Åttic^o Tempereras,
fårat måttelif«en til lifs ragas. Surkål be¬
kommer mången bättre an Blomkåi. Ty fy*
c»s then famma i Peilen, hvaruti alle fyr-
lige ting gode äro, icke böra aldeles för¬
bjudas, utan för them, fom för fina dragan.

de
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f(5rra gamla krämpor then famma icke
tåla kunna. Hvad Dixten igemen eljeft vid¬
kommer, kan man råtta fig efter the förra
nrgängne Päftböcker. Flålk, Svinkött, Ahl,
Kräftor, färik Torde, falt och rö£t Kött och
Fak, fiimt omogen Fruckt, tillika med fota
Vin och tarka Brånviner, förbjudas i lyn-
nerhet af Barbette, och £an thet hafva fina
Ikål, emedan llörre delen af berörde Spis
vid andra tilfällen hålles Iktdelig. Men
vanan och en god appétit om^ullilår alla
Regi or.

Alt häftigt utmattande arbete och rörelfe,
i fynaerhet Veneris Spel år högft llcadeligt,
vrede, ifver, räddboga, bedrôfvelfe och ång-
flan åre ännu fkadcligare, ty vore vdl ona
man förmåtte therutinnan ôfvervînna fig fjeif,
årminftone undfly the tilfållen fom ihesfe
pasfioner föröka. Såfom til Exempel, at af
nyfikenhet titta ut på gatorne, tå Li& förbi-
föres. Thet /kulle och til åfventyrs mycket
fôrminfka then allmånna ångflan, om the många
Sjålringningarne tiibaka fattes ijPeftiientie-Tt-
der, hllit emedan the alsintet gjör* til Sa¬
ligheten, theremot mycket bedröfva klen¬
modige finnen. Och år thet vårdt at låfa,
hvad then gamle redelige och förfarne Lå.
Äaren Franc. Joel fordom Profesfor i Gripz-
wald, therom Chrifteligen difcurerar.

Hxc omnia animos hominum non posfu&t
non Yalidisfime perturbarc terrorem, trema-

O 3 rem-
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remqve & conflernationem animis incutere &
infertionis mortisqve caufam prabere, In his
poftremum locum obtinet Superflitiofus, non
dicam impius, Campanarum Boatus; jpri-
mum, ut puto, per Sacrificulos & Monachos
in Ecclefiam Dei introductus, & ad avaros
fruflus excogititus, qvi tarnen nec amins,
nec corpori, nec famaî de mortuorum qvic-
qvam prodesfe poteft. Niec caret hic campa¬
narum abufus manifefta, Ferme impietate,
cum vulgus arbitretur, Se Salvari non posfe,
nifi cum Sonitu efferatur, In qvos reftisfime
convenit illud Davidis, de impiis loqven-
tis: Memoria eorum perit cum Sonitu. At
pietati magie confonum effet, prœfertina tem-
pore Peftis, unius tintinabuli Sonitu plebem
ad funera convocare, qvam miferorum ami-
corum & propinqvorum animos tali campa¬
narum Strepitu & tumultu magir magisqve
excruciare & vulnerare. In bene conliitutis
Ecciefiis ac Rebuspablicis, jam dudum abro-
gatum eft ejusmodi aucupium; & Lipfiae qvi-
dem, Noribergae, & in Joachimica Valle in
funebribus pompis, vix una auditur campa-
na, ne videlicet Boatu Campanarum, ac Stre¬
pitu, animi hominum, praefertim pufillano-
rom, magis perturbentur, Idcirco piorum
Ecclefiae Do&orum & boni Magiftratus offi-
cium eris, ejasmodi infeflionis oecafioneä
prasfertim tempori Peftis tollere & hane con-
fvetudinem inutilem emendare & abrogare.

Et
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Et PauIIo infra: Magna Sane eft barba¬
ries & inconfiderarrtia apud nos Boreales
qvi tcmpore Peftis omnium Fere demortuo!
rum corpora, non tantum ;in Templis, ve¬
rum etiam in Coemiteriis in media urbe con-
flitutis, fine discrimine Sepefimus; unde
tandem adreniente vere per exhalationem
cadaverum novam Peftem exitamus, & nos
noftros-qve inftcimus, Sed hujus maii qvo-
qve correetio, ad officium Paiiorum Eccle-
fiat, & pium Magiflratum pertinebit. Pia
& Sapiens antiqvitas inde ab initia extra
urbem Suos demortuos in honello loco con-
tumulire curavitj & ad huc hodie in bene
con/iitutis Rebuspublicis obfervatur Studiofe.
Oper. Praa. 'fond. y. Sed. 3 de Feb. p
yô & y2.

Cap. XV.
t

Om Tecknen til Pejlen, fom åra dels ofynli-
ge, dels fynlige och kdnbare.

■The ofynlige irç the aldrafarligafte, fom
på annat fått ej fkônjas kunna, ån genom en
oförmodelig och häftig död, lemnandes als-
intet tecken efter fig utvårtes på kroppen,
hvilken theras ofynlighet har bedragit mån¬
gen klo& Medicus; at förtiga then gemena
iåkunnoga hopen, fom ej tror at Pelfen år
i hufet, form the. få fe böllder flora fom
Hattkullar, och at Sjukdomen fmittar eller

O 4 ut-



2IÖ Norrköpings Minne.

utfopsr alt thet fem lefver och andas i hu-
fet. Hvilåef jag icke utan flor fôrargelfe,
äfven nu i Norrköping måfle dels fpôrja,
dels fjelf åhöra cch åfksda, i thy man
ingalunda har velat veta af peflen vara i
Staden, iörr ån the utvårtss kårinbaraftc tec¬
ken fig yppat. Hårofver klagar Doctor
V\ lllhelm i arent, emedan ganfke månge h-
ti Luykifke Peilen voro af daga tagne me-
delfl otakfamLct i umgånge med the Smit¬
tade forrån man trodde Peflen vara närva¬
rande j oanfedt han med goda Ikäl thet i
tid tilkännagifvit och rådt hade at i begyn-
nelfen fådan iarfot med tjånlig aniialt- mötas
fkulle.

The fynlige och kännbare åro åter tvägge-
handa, förfl iådane, fom äro Algemene med
allehanda fmittofamma hetfiga fjukdomar,
fafom fåltfjuka, Flack Feber, Koppor, Måfs-
ling och then Tyiken kaiiar der rothe und
veife friefel, &. Ibland hvilke are i) Rys¬
ning, 2) Invärtes heta, 3) liufvudvårk och yra,
4) Ângilighet, y) Mattighet, 6) Torrhet på
Tungan, 7) Törfl, 8) Matleda, 9) Durchiopp,
10) Uppkaftning, 11) Nåfeblod, 12) Elakfmak
i munaen, och elak lukt i nåian, 13) Då-
ning, darrande ftråckningar, 14) Hjertklapp-
ning, Hickande, rf) Undertiden aitför myc¬
ken fônonlôfa och fomnagHghet, hvilken
hoa the flafte, äfven 1 thenna närvarande
Peft fig fporja låter, 16) ibland för mycket
fvttttRde., ibland Urins flockande.

Ibland
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Ibland the fednare, Peften förnämligaft
och enkannerligen tilhöriga, åre i) At thet
fticker fom nålar öfver alt i köttlarne och i
fynnerhet under Axlame och i-Ljulkan, 2)
Svulnader therfammafiådes,, hvilke Svulnader
ombder dock ganfka iàngfamt, 3) Mognas til
Bölder, om the råtteiiga handteras och icke
hindras i jUtflagningen, hvilket hinder of taft
år dödeligt, 4) En eller flere blålor eller
blemmor, fom i förftone åro fmå fom ärter
oçii nötter, men fedan utvidga fig alt mer
och mer, hyitke om the icke tideiiga Cure¬
ras, hafva Carbunklar och Kalibrand i följe
och ftdft fjelfva döden, Sjeifve Carbunk-
lar. e, fom åre fvåre at ikilja ifrån blåfor¬
ne, i thy the ibland åre lika parpurfärga-
de och röd», ibland blå och fvarta flåckar|,
ibland fom blåior, hviikas grund och om¬
krets år röd och hård. Tiienne hårdhet går
d^jpt i kottet, ofta in til benen och flår fig
i Kallbrand, få framt then famma icke ti¬
deliga håmmas. e Thesfc Carbunklar , fåttja
fig ibland på Ögonen, ibland på Nåfanj,
Tungan, Händer, Fingrar, Fötter Låpparne
och ibland på andra hållen kring Kroppen,,
ju ftörre the åro, ju farligare are the, 6)
flickar fom pepparkorn kallade Stigmata,
7) Röda, blå och fvartta ftrimmor, fom tå
man med fpö eller ris pifkad varder, kal¬
las Vioices, 8) Röda och blå fläckar öfver
hela Kroppen, (Petecih») fom i Fläckfe-

0 f ber,
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ber, hvilke fvenne fidfle tecken ofelbart are
delr ganfka farlige, dels dödelige, utan bot
och gefträfvelfe.

Cap. XVI.

PROGNOSTICA eller förebådande "Teckn
til Peftens dödelighet eller Botelighet.

noThen peft, fom allenaft har bleramor el¬
ler blåfor, flora fom en Art eller bona, år
then aldralindrigafte.

2:o Then, fom kommer med Båldar, fom
fnart utflå, och förr än Febren yppar fig,
är lindrig, och ju flere båldar och långre
ifrån hjertat, ju båttre.

3:0 Then fom år med blå ftrimmor, är
mycket farlig, fårdeles om ftrimmorne hvitt-
n*, utan Febrens tiltagande. Sammaledes
om Carbunklarne eller peMålen åro mânge
til talet och uppå then öfra delen af Krop¬
pen, och ju nårmare the are Hufvudet, Hjer¬
tat, Magan och Njuraroe, famt Ryggbaften,
ju dödligare.

4:0 Röda och blå fläckar kallade Petec-
chiae, famt fvarta pepparkorn kallade Stig¬
mata, är döden för dörren.

y:o Om Bölderne flås i Carbunklar och
Cxrbunkelen fätter.fig under Axlarne, itern
om man får hicka under påftående utbol-
nandej it fammaledes dödeligit.

6:0
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6:0 Om Patienten fer åtikilliga färgor for
ôoonen och kallar thet blått, lom är brunt
&:a plågar Hufvudyra ocii en dödeiig fall-
fot, inavt infinna fig.

7:0 Et flarkt tunt durchlopp och Rôdfot,
fåfom och en fvår Nåfeblod, £allfvet öfver
broftet, fvart och grumlig Urin, plågar och
gemenligen vara dödelige.

Eljeit är igemen at ackta for thet 8:(3«
Peftens natur är mycket bedrågelig, varan-
des farligaft tå han mäft fmickrar under iken
af iindrighet.

9:0 At Böld är icke få farlig, fom Car-
bunkel,- och thenna icke få farlig, fom Häc¬
kar;; h vilka fällan flåppa en med lifvet.

Io;o At Cttrbunklar på Fingrar och tå å-
re farligare ån the fom fåttja fig i tjocka
köttet.

li:te Ät om Bölden flår in år fara om
lifvet.

I2;te Om Bölden har en blå rand om-

kring fig
I3:de At om Carbunkelens tilvåxt icke

hindras kan af Cauteriz.antibus
14.de Om ingen wåt/ka kommer at flyta

ur Carbunkelen.
i^:de Om Carbunkelen har en fljert el¬

ler vidhängande flrimma.
l6:de Om man har en Böld på halfen el¬

ler bak öronen, fom varier och utan färde-
les inflaraation hindrar fväljandet, få åre the
allcfammans dödelige.

I7:d«
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iytde Djup fômn, Hufvudyra, Nattvaka,
ögonens hetfighet, jfvår Hjertängllan, dar.
rande, ryckningar, are fuiier farlige, dock
icke utan alt hopp af hålfans rellitution.
En ftark Feber utan ängftan år icke få far¬
lig, fom en lindrig Feber med ångllanj ju
torrare och /karpare tungan ar, ju ftÔrre år
faran. Om the Svettdrilvande läkedomar,
ingen värdan hafva, plåga the fjuka meren¬
dels affomna^ Thet år ock fant, eharuvål
fälffamt, at Ögon, Näfa, Mage, Lungor och
Inslfvorne af Carbunkfat blifva antaftade,
hviike tå åro dôdelige, utan någon hjelp och
upkomft.

i8:de Ytterft, år en gång for alla, til at
måråa, at then Peften år farligaft, fom in¬
ge utvårtes tecåen efter fig lemnar, angri¬
pande# genaft Lifsandarne i fjelfva Hjertat.

Cap. XVII

Om the Cure rande och Botande Ldkedofuar
kallade Motgift eller Alexitsria, få och
Methoden ihem rätteligen at bruka.

D. Michaelis och WedeJii Bozoar Tinctua,
Mixtura Simplex, Spiritu» Sulphuri6, nitri
dulcis, Salis dulcis och Vitrioli, ifrån y til
40 droppar alt efter âldren, uti hvarjehan-
da 'dillillerade vattn, eller rent Milevatten:
Hvilka fednars fure Mincraliernes ipiritus

bru«
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bruläs i fynnerhet, hvareil flor hetta, Törft
och Hufvudvårk år, item at prefervera fig»
In Samma, Mindererus bekänner uppenbar-
Jjga, at om honom förbodes, at nyttja thes.
fe fyriiga Spiritus, han icke ïkulle våga fig
at curera Peflen, åtminftohe trodde han fig
vara motgiftet helt obeväpnad. The få lal-
lade Spiritus. & Saiia Volatilin oliofa urino-
fa è regno animali, fâfom Cor. Cer. Sal»
Arm. urins are fuller under tiden go.
de, fårdeles i begynnelfen, med andra tem¬
pererade Läkedomar blandade; Men då blo¬
det inclinerar til rottna, eller tunnhet, år rå-
deligaft them aldeles at utelämna, och i the-
r« ixålle endaft beijena fig af Liqv. corn.
cerv. Succinato ritè pneparato; ifrån y til
40 droppar i tunt dricla eller vasfla.

Then berömde D. Michaëlis brulade i al¬
la illa' artade Febrar fårdeles Peften then be-
jfenta Heinifii Peft-Olja, gjord af Oleo ci-
tri, Champhor. & Succinii åa ifrån y til 20
droppar, alt efter åldren och ftarllelen, och
thet 3 gånger innom 24 timmar i något fyr-
ligit Vehiculo. Thet år bekant at Heini-
fius med thenna Olja förrättade i Verona f|
hårliga curer uti Peften, aten Statut af Mar-
rr.or blef til hans åminnelfe ther 'fammaflå-
öes upråttad. En Medicus i Niirenbefg bru¬
kade Oleum Champhor» allena ; Hvar til
han få ftort förtroende hade , at han fade fig
vilja blifva hångd, om icke then fora hen.

ne
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ne intager, 24 timmar therefter for Peflen
prœferverades. Hvilket ehuruvål thet förmå-
tit år, få framt han icke thertil Jsgdt, om
Gud vil förläna vålfignelfen, kan doch haf,
va fina god» /käl, emedan Camphert år et
af the fåkrafie och båfie peflens motgift.
Men fom thesfe icke alleftåde» på Apothe-
q ven finnas eller ftå til reds, åran i theras
ftälle för Manfolk tagas Elexir. propriet.
cum acido från 10 til 50 droppar, och til,
lägga 233 gran Champhert uplofi i 5pi-
ritus nitri, eller i nödfall uti Spiritus Vini,
eller ock genafle vågen taga af Mixtura Sim-
blici ifrån 20 til 60 droppar, fammaledes in¬

tagit i hvad för Liqveur man lyOçr, utom
Brännevin. För hafvande Qvinnor tages Spi¬
ritus nitri dulcis ifrån 10 til 3c droppar,
blandat med några droppar effentis citri vel
cort. auxantiorum vel Ledoariae. Intagandes
altfamrr.ans i fvzgt Vin, tunn Såppa, godt
Dricka eller Vashe, eller lindrigt N.odervat-
ten, eller ock thet fom förft til hands år.
Andre Qvins-perfoner, fårdeles the fom un¬
ge och hitfige åro, ikola åfven bruka thet
famma, .åtminflone visfa tider. Små Barn
Åunna taga Liqvor. cor. cer. Succinat. ifrån
2 til 12 droppar, fom the äro g2m!é til,
anten i Ammans Mjölk eller Vasfia eller Ro*
fenvatten eller Grodblad vatten.

Cap.
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Cap, XVIII,

Pejlens egenteliga Bild och Af.'målning, feimt
âtjhllnad och Graderne uppa Jmittande
Sjukdomar.

Nu oanfedt en flor del här i Riket, bekla-
cçligen! alt för väl af egen fôrfàrenhet be-
rtcrifva kan, hvad Peden år för en fjuka; til¬
lika med the thårvid yppade tecken, hvilke
tå the jämföras med tben fjuka, fom i böc-
kerne kallas Peftiientia, finnes vara fa lika
fom tu bår, eller tu åplen af fam m a qviftj
Icke thefs mindre, emedan en flor hop af
them, fom i Bôckerne glôta och fjelfve ån-
nu ingen Pefliferum fedt och handterat haf-
v», icke väl ikilja kunna Graderne uppä
de bekanta gångbarafte illa artade maligna
fjukdomar; h vilka alle åfven hos gode Auc-
tores tåmmelig confufe belkrifvas, confunde.
randes de fläile i fynnerhet the gamle Me-
dici, utom Rondeletius och några få andra,
feb rem Peililentem, cum ipfa psfia vera;
kan jag icke förbigå, at hårhos foga den di-
flindlion och the obfervatiorver, fom de ac-
curatefle Me-dicii thervid gjordt halva. Nem-
ligen under fmittofamnaa Sjukdomar författas
altiij Svinkören, Måfsling, Koppor, theti
röde och hvite Frifel eller purpur-Feber och
blådrorj Fältfjufca, Fläck Feber, Rëfoîa, Pcfi-
Feber, och fidll fjelfva Peflen, fom Ir hdg-
fta graden af corruption och fimittaj Och kan

icke
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icke annorlunda be/krifyas, an genom e!
flycktigt och frätande fmittofamt gift, fom
uplyfer blodet, fäller, binder och Ikåmmer
öerum,' eller vattnet i blodet, fålcdes: at
thet blir qvarflående, dels i Kôttlarne, dels
på Hinnor, Senor och Hud, öfver hela krop¬
pen, få ut fom invårtes, hafvandes man i
fjelfva magen, Lefver, Lungor, INjurar &.
funnit Carbunklar, dock merendels utanpå
broflet, Ryggen, Lår eller Benen, Tå bio.
dets vatten eller Serum fiadnsr i Kcttiarne,
fôrorfakaciec tberaf hårde verkfulle fresmor,
Svulnader eller Bölder, ofta bak om öronen
och på hallen, oftare under Axlarne, oftsft i
Röforne, lrviika alle fålunda fållan, och thet
ganlka långfamt bringas til mognad, i fyn-
nerhet på gammalt folk5 tå thet Iladnar på
Hud och Senor, få in fom utvårtes, blir
iheraf antingen Peftkål eller Carbunklar, eri
eller flera, thet år brinnande, kring fig frä¬
tande, illa artade Sår, foga båttre ån Kall¬
brand, hviika Carbunklar i förflone likna
flora hvita, gula eller Afkfärgsde vattubiåfor,
under hvilka blåfor, thet giftiga fåret döljes;
eller ock hitfige, Svidande, vattufulie och
flytande bleœmor (puflulse) fom i fôrilone
äro rôde och fpitfige öfverö och vide ne-
derfl', fedan flås i blådror och blåfor, platt-
na och fvartna, Thesfe kallas hos Auctores
accuratiores exantemata, åre til utvårtes an-
feende i början lika omogne flore Kappor
(variolte) torkas och fn ad igen, lika fom Kap¬

por,
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por, fårdeles tå man fâ in fom utvårtes bru.kar'godt läkedomar. Utora thesfe åro och
rôda, blå och fvarta flickar, fom loppebet
och pepparkorn, ibland på anfigtet allena,
ibland på hela kroppen, fom i Flack Feber,
förfvinna ofta och komma åter igen, och
thesfe åro the fållfamaaafte och farligafte, nåft
pepparkorn fom åro döden i grytan.

Sådan ir Pefiens egenteliga afbild, Min
gode Läfare, dels hämtad icke allenstft utur
ds båfta Böcker, fom om thenna Materia
handla, ibland hvilka Diemerbroek år unus
inflar omnium, then jag tillika med Sylvio
tillägnar thet mälla jag iårdt hafver in hiflo-
ria & cura Peflis, them jag ocn therföre bil¬
lig tackfågelfe fkyldig år; rådandes jag hvar
och en Peft-Medicus, them flitigt at låfa och
imitera mutatis mutandis, qvae cum granö
falas aceipienda Sunt; Utan och dcltafegen
förfarenhet flyrkt och bekräftat.

Sextio III.

Styrd.
Til then Högtårade Norrköping Stads Ma-

giftrat, famt The Högvålaektadc Herrar och
Mån, The 24 Stadens Äldfta.

Mina Vilbevågna Gynnare och Vanner.
At jag Eder, Högtårade Herrar och Mån,

äfven thenna gång med et tilfpråk beföker,
föranlåtes jag

1. Af en fkyldig tackfamhet emot Eder
villiga benägenhet, at ihugkomma min vid

P tben
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thenna Firfotens hämmande anvånda myek-
na möda, i thy Eder hafver behagat tilägg.
ja mig en Ducaton eller 4 Caroliner om
dagen^ alt ifrån den 1 Oötober I710, få
länge Farfoten påftir, fedan J fôrïnarka màn-
den at jag to å it Veckor utart hopp ock
vifsfoet om någon vedergällning, ganfka 0.
förtrutit hade betjent thenne Staden6 Fattiga
fju£a, icke aliénai! med mitt iifs åfventyr,
utan Ock med min lilla förmögenhet, få långt
then famrna tilräckt hafver.

2. Emedan jag Edert goda Vittnesbörd be.
tarfvar, at tilftoppa munnen, dels uppå nå¬
gra vrångvifa förfmådare, dels klentrogne och
tvifvelacktiga Låfare, af thet fom i thentu
Trâtfaten, och îôrnlmligaft thenöe följande
tredje Dehlen afhandlat varder. Men ifyn-
nerhet på thet efterkommanderne icke måtte 1
fålla therom thet omdöme, fom ofta fälles
om flika Hifloriika Curer, upfatte af namn-1
kunnige Låkare, i thy: Både Namn, Orter
och håndelfer under tiden fammandicktas plå¬
ga af them, fom äro mera mohne om, at
genom Sagör och Fabler xôrvàrïva Tig namn
och Crédit, än geftom vårkeligit biftånd bs-
tjena fm jåm - Chriflna fattiga nåda. För
fådant befkylles ibland andra, then namn¬
kunnige Zacutus Lafitanur af then lårda Die-
merbroek, fom kanfke ej heller theruti bör
njuta vitsord. J ären, Högtårade. Herrar,
ännu alle i lifvet tilifc* med mig, J är«n
jåmvål få grundeligen underrättade om then*
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fle Stadens Invånare, i fynnerhet fedan J haf-
ven ôfverenskomnsit och famtyckt, at dela
Staden i visfi Tra&er, hvar Traöt i visfa
Qvarter, hvart Qvarter i visfa Gator, hvil-
ta J federmera Eder emellan fa fordelt haf-
ven, at hvsr och en Rådman tillika en el¬
ler flere af the 24 Stadens Aldfle kan up-
på alla Hufen och alla thefs ågare eller Hy-
res-MIn, fom i thefs befynnerliga Qvarter
viftas. hvaruppå J Namn uti Edre Längder
uptecknat hafven, icke allenaft hafva et no-
£3 infeende, utan ock et ricktigt belked om
Qvantiteten och tilftåndet af Mantalet, fä
frifkt, fom fjukt och dôdt: Alt förthenlkull
thet ville falla fvârt at for Eder alla fårdas
med ofannning, p& fått fom Qvackfalfvare
och theras vederlikar med Bref, och Stam¬
böcker göra plågar, bvartåre jag ockfå
förmodar, at Edert vittnesbörd lirer be¬
taga allom få illfundigom, fom mifstrognom
alt tvifvelsmål.

J veten thefsförutan, Högtärads Herrar
och Mån, at jag mig ofta tiibudit hafver ic-
ke allenaft Privatim, utan ock Publice
på Allmänna Rådflugu, at genom Guds Nid
och biftånd Curera alla, få i gemen, fom i
fynnerhet de, hvilka innom 6 timmar efter Far-
fotens angripande med Hufvudvår£ &:a min
h;elp foka, nr,ed the vilkor, at the blifva
rätteligen Ikötte och anfade, och hafva få
nayafet krafter, at the kunna behålla Like-
domen, och fä mycket vett, at the förfti

P 2 och
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och vilj*. lefva efter thea förordning jag thera
forefkrifver, viljandes jag uppå lådan hån-
delfe gifva Tio Riksdaler til Hofpitalet, för
hvsr och ec fom dör, aliénai! j gifven mig
Fem Riksdaler, för hyar och en, fom full.
komligen blir Reftituerad

Eder kan ej heller obekant vara, Gode
Herrar, at ibland iço, fom ifrån Maftsmås-
fa fidflledne 1710 intii den i januarii 1711
genom Peften orafomne are, icke 30 mig
fökt hafya, men icke f i råttan tid, ja ic«
ke en, fom min Förordning firicie efterfölgt
hafver. Eno fom gitter Lagligen beyifa, at
jag talar olanning, /kall 50 R:d. Silfvermynt
få för thefs omak, och fo R;d. Silfvermynt
at å egne vagnar Ikänfot til Hofpitalet. Och
fom häri Staden icke tryta raifigynnare och
Afvundsmån, har man orfak at Supponera,
thet mången torde finna® få män om Fyr-
ken, at han vågade et ftrekj Men livad jag
fagt hsfvcr, thet ar fagt.

Vidare veten j Hogtärade Herrar, at in-
ssom famma tid af mig, genom Gud® Nåd
öfver hundrade hulpne vordo til hålfan, hvars
namn och viljor hårhos tecknade följa, nå¬
gra {å undantagande®, fom af Pollen /kulle
m är/e I i gen affronteras, om man råkade näm¬
nt at någon i thera s hus thermed behäftad
varit. Them j fjelfve med Edre Längder,
Liftor och Journaler jämföra kunnen.

Ytterligare kunnen J ock bevittna, Högt¬
ärade Herrar, at bade aï the döda ochthe

Re»
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Reftituerade finnes icke 20 fora fjelfva för¬
mått betala Medicamenter, hviita på Stadens
räkning mäftedel» hämtade are, mindre haft
nödtorftigt uppehälle, thet jag lf egna Ms»
del, dels upfylla, dels förfträckja måd, fä
framt jag âftundat a t fe någon fullåomligen
Reftitaend. Och thet alt intil Juletiden, tå
J gode Herrar förft författade den beröme¬
liga anftalten, at the ulle fjuke vederbörli¬
gen Ikôtai lèunde af thet fammanikott, fota
Stadens innevånare benågit thertil forlkjutsi
månde.

Ytterft är och allom vitterligit, at jag icke
aliénait ej undandragit mig at beféka några
gångor om dagen de aldraufiafte tiggare, fä
ofta jag år kallad vorden, uftn och fjelfkrtfd
upfökt och upfpanat alla fmå gator, ther
någon fjok varit, fafl the hade varit belågna
utom all åra och redlighet. Och them icke
aliénait med låck och Almofor, Htan och med
förmaningar och hotelfer bragt at taga vara
på lig fjeifve och icke blifva fine egne och
fine bekantas Mördare.

Men hvad har jag nu med alt thstfa mitt
befvär, fara och ocsjcoltnad vunnit, annat ån
thera» illvilja, med hvilka jag tilforene för¬
trolig vånikap plågat hade, och therae hat,
af hvilka jag ttckfägelfe förtjent hafver.
Hvilkom ingen ting kärare är, ån at jag
med hela mitt hus flôgo up i Luften och
at min Famille] finge i thetina ftrfot följa
hopan åt, thetv Gud dock ånnu nideligea

3 P be»
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bevarat hafver, ånlkjönt hon varit if Perfo-
ner ftark, och mitt hus ftidt öppet för fly.
gande och farande, fmittade och obekanta
Fora hos mig dels tagit Sundhetspafs, dels
Råd och Recepfer &c. Icke thefs mindre,
Gudilef! hafver ännu icke uppå mig drab- i
bat theraa onda önlkan och fpädom fom mig
excomunicerat, och tydeligen i ögonen fagt
hafva, at Gud /kulle vifa under och Mir»r
kel på min förmätenhet, fom trodde mig, »t
genom Guds biftånd hindra farfotens tram.
gång, om jag finge tilbörlig handråkning af
vederbörande. Ia Gud har visferligen vift
under på mig och mitt ringa hus; 1 thy in-
gen utom mig i hela hufet fig med naturli¬
ga ting praeferverat hafver, och har jag med
alla mina förtroliga f* umgådts, fom en
Husfader i funda tider med the fina umgå
plågar, i Stuga, Sång och Sate, utan at fmit-
ta någon. Hvad varnartigt Folks fnack för
thet öfriga vidkommer, röres jag theraf icke
mera än Brunkeberg. Påminnandes mig at
alt årligit Folk fådane anfdcktningar utilådt
hafver ifrån verlderses begynnelfe j Men at
förtiga the heliga och oikyldigafte Guds Barn; j
Hvad hånde then redelige Hedningen Ari-
ftides, fom var en af the råttrådigafle och
minft egennyttige i hela Athen, på hela Gre¬
keland, la at han ökändes med namnet Ari-
ftideg then rättrådige? Likväl tå hans Af-
vundsman Themifiocles få mycket uträttat
hade, at man började tänka på hans förja¬

gar
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gande utur Landet, och man til then 'ånda
menigheten fammankallat hade at omföfta,
var en theribland, fom flod näft intil Ari-
fljdesoch ropade ; Krofsfåft, Korfsfåft : Hvar¬
på Ariftides frågade honom; Min vän, kän¬
ner tu Ariftides: Nej. Och tå Ariftides ho¬
nom ytterligare tilfporde, hyi han tå honom
fördömde, eller hvad för en flor mifsgjer-
ning Ariftides begådt hade, fom. förtjente et
få ftort ftraff? Svarade han ; Mig behagar
icke at han framför andra beflitar fig at få
heta Rättrådig : Eller fom orden, lyda hos
Cornélius Nepcjs. Sibi non placere, a vad cu¬
pide elaborasfet, ut präster caeteros juftus ap-
peilaretur. Måntro, Gode Herrar, icke jag
thenna gång åfven få oikyidigt lider fom Ari¬
ftides tå för tiden, fom likväl kallas Gyl¬
lene tiden emot thenna närvarande orenlig-
hetstiden, ehuruvål jag, få val fom andre men-
ni/kor, kan halva mina Svagheter, them jag
/kall föka at bli af med, få mycket möje-
ligit är. Imedlertid tröttas jag icke vid then
oförtjenta Titeien orolig, få långe orolighe¬
ten beftår icke uti annat, än at mrfvara mi»
rått och mitt goda narnn, och icke itorka för-
fmidçlfer och uppenbara Calumnier, them
jag /kall bjuda til at ftryka af mig, /könt
/kulle det koita mig hela mitt Bibliotheqve»
Jag tackar altå ödet, at lögn och ond/ko år
til, på det fanninge.n och menlösheten få myc.-»
ket klarare lyfa måtte. Men fom thetta ic¬
ke är åmnet til en fullkomlig déclamation,

P 4 stan
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utan aliénait til et förefpråk; Ty bryter jag
tvårt af, och onfkar Eder alla, Hogtårade
Herrar och Mån, jemte et godt nytt årj, et
fundt förftånd uti en hålfoiam Kropp, a»
och många påföljande är, förblifyandes

Eder Hogtårade Herrar och Mån
Norrköping d. 19. Tjenftfkydige tjenare.

Januarli 1713- M. G, B,

Cap. XIX.

Cm Nämnhunnige och Lärde Män.

IVÏagnaten får ofta en förgvld grafvård på
fina Förfäders räkning, eller derföre at Hsn
fligit i högden på rof, plundrade utur den
vårnlöfe Idoghetens trefna händer. — M«n
Läfarei en gång /kola desfe Afgudar ned-
ftörtas for evig* tider af föriiåndets och
upplysningens Alsmågtiga hand, från fina
röfvade heders-Hallen - och då fôrfi flul
ärans Panthéon invigas åt den vdrkliga Dyg¬
den och den fanna FSrtjtnfttn.

Om Plåfder och Minnesvärdar förguda de¬
ras bedrifter, fem med digtade ordfaker
Jköflat Lånder och med högmodig förtjusning
doppat fm a blodiga f Lagrar i den. vårnloi*
Enkans och den Faåerlöfas heta tårar och
med en lånad magt förtryckt fine Bröder,
la må mig val tillåtas at til Eftervärldens

hug-
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hugkomft ofverlemns deras minrte från Norr¬
köping ;fom med hedrande gierningar giort
fig förtiente af medborgares högaktning.

Mit föremål i detta Cnpitel år hufvud-
fakligen at lemna en någorlunda fuliftåndig
Biographie ôfver fådarse Män, fidde\ i Norr-
kiping- Men en ock annan torde väl här
anföras, fom blott leder fitt bellågtande från
denna Staden och är född pä annan ort, likväl
vifat fig nyttig för detta Ståilef. Afvemä
har jag trodt mig hår böra lemna et rum åt
de pcrfoner fom födde hlrfiådes, hafva fre-
qventerat Scholar och Academier. Huru
många af desfe åro mig icke obekante? Ska¬
da för min lilla Afhandling, at jag ej kln-
ner alla de aktningsvärde Medlemmar af
detta betydliga Samhälle, fom med koffnad
och arbete förfkaffat Staten uplysning och
flyrka! —

Vanten ingen fullkomlighet i detta Capi-
tel. Det år lika få ofuilftändigt foaijder öf-
riga utaf mitt arbete —. mitt förfta förfok
på den Topographifka banan. Nybegynna,
ren år icke fullkomlig. Cieero fager T ncmo
nafcitur artifex.

Svenson Håkan, född ryyS, af Thors-
rum-Mägten, i Öftergjöthlands Skjärgård.
Håkan Studerade i Söderköping, blef fedari
Sjöman: Lärde derpå Hanaôls;Vetenfkapea
uti Dorfreckt och Hamburg: Atarkom änd-
teligen til Syeriget och bief Kjöpman i Norr,

P 5- H-



234 Norrköpings Minne..

köping —» Hvilken gamla Stad han med all
flit uphjelpte och förbittrade, genom «fine
Handels -Speculationer - - Han anlade der
flere Vattn-och Hammarvår# : inrättade der
forfta ordenteliga Skepps-Hv3rf, pä Hol-
lendtke fåttet, hvareft han byggds många
Fartyg, och underhölc dem pä In-och Ut¬
rikes Seglas — deribland et ftörre Fartyg,
hviiket, äfven långe efter hans död., var
namnkunnigt och kallades Håkans Dort-Fa.
rare, fom årligen håmtade gode varor ifrån.
Flandern &:a emot utbyte af järn. och an,
dre Svenfke Produ&er.

Håkan fkaflfade Norrköping förmonlige
Privilegier af Kong Guftaf Adolph} och nytt¬
jade dem åfven, fom en Patriotilk och rått-
ikaffens Sven/k Köpman. Sluteligen drunck-
nade vår Fader Håkan, under en luftrefa
på <fjön til fin gård Lindö, om Höften år
1622.

Håkan Svensfon var gift med Botilda Tu¬
resdotter från Thorsrum, och efterlemnade
allenaft 2:ne Barn nemligen:

1:0 Botilda Håkansdotter, född ifgo, blef
gift med Kyrkoherden Magnus Laurentii uti
Kogslöfa och Stammoder för flere hederliga
flägter.

s:o Sonen Olof Håkanifon, född 1600,
blef Borgmåftare i Scheuinge - - gift med
Anna Margaretha Nolanvåder af Bure-Slåg-
len — Hon var Borgmåftare Dotter i Sche-
ninge och blef bortftulen vid 2 års ålder,

af
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af en Wingâkers-Bo, h vilken federmera,
efter 13 års förlopp, på fitt ytterfta for Pra-
flen beHndt, fig hafva begådt famma flöld;:
Hvarpå hon vid Tjufveni död, återkommit
til Scheninge. För fin fkönhet, olyckor
och dygdiga lefnad, fordom mycket namn¬
kunnig i den orten.

Detta Hjonelag lemnade trenne Barn ef¬
ter fig, nemligen:

1:0 Botilda Olofsdotter, född 1625", gift
med Skatte - Bonden Hans Andersfon i St.
Lund och Fliftad Sochn.

2:o Anna Gretha Olofsdotter, född 1626,
gift med Nils Nyman, Watte-Bonde i Rox-
torp och Hogby Sochn, fedan Borgmåliare
i Schenninge.

Deras tvånne Döttrar blefvo hederligen
gifte, nemligen:

Anna Gretha Nyman blef, af fin Mor-
Broder Gref Lindfchöld, bortgift med Pre-
fidenten Germund Cederhielm af Såby-Slåg-
ten, oeh derigenom Stam-Moder, för de
federmera florerande Fri-Herrar Cederhiel-
mar til Såby och

Karin Nyman, blef gift med Nils Björns-
fon Cederholm, Infpeftor vid St. Sjö- Tul¬
len i Stockholm, derigenom Moder, til fe¬
dermera, Prefidenten Bernhard Cederholm
och Stam-Moder for Herrar von Rôôk, N:o
2095, genom Dottren Elifabeth Cederholm,
fom var gift med Cammereraren Jacob Rôôk,
i Krigs -Collegio. 3:0
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3;o" Eric Olofsfon, af Lindö, kallade fig
Lindman, född 1634 den 2 Februarii, han
emottog Pergaments Bref på Adellkap 1669,
med namnet Lindlkôld. Bief Friherre t6g6.
KongL Råd och Grefve IÖ87. Gouverneur
för Kron-Prinfen Carl Carlsfan år 1688 oclr
dôdde 1693 den IO Junii.

Han var tvänne gånger gift.
1:0 Med Gretha Jonsdotter, af en rik

Bondeilågt ifrån Eldslôfa, år l6f7, fom
dôdde 16Ç9, under det dels Man Studenten
Linöeman, var ftaÖd på en långvarig Utri¬
kes Refa, faiom Informator och iediagare,
åt en förnam ung Hvrre, benämnd Guifaf
Carlsfon. Hon efter lecontde Sonen Jan E»
ricsfon, född i Eldslôfa iôfS, fom fedemae-
ra jksllade fig Jon Hanslon, fålom upfoft-
rad, adopterad och Arfvinge af fin 'Mors
Svåger Hans Andersfon i Stora Lund - - ha¬
de an elak Stjuf-,Mor - - Jon Hansfon b;ef
Bonde, gift med Brita Larsdotter och efter¬
lämnade flere Barn.

2:0 Med Friherrinnan Elifabeth Cronftrôm,
år 1669, m,d henne flere Barnj derefter

1. Sonen, Gref Olof Ericsfon Lindfchôld,
var Ryttmålftre vid Skânlka ^ôdra Cavalie-
riet, då han blef dodlkuten vid Stara Skan.
fara uti Ukraine den IÇ Junii 1709.

2. Dottren, Grefvinaan Eleonora Lind¬
fchôld, blef gift med Landshôfdingen Ba¬
ron Ifaac Funck, och fåledes Stam-Moder
for den ännu florerande Friherriiga Funck-
Åtten. . ^'De.



Norrkvplngx Minne. 237

DerâS Dotter, Friherrinnan Karin Fundr,
jjlef gift ra ed Landshöfdingen Johan Adel-
{v|rd år 174?» Hans Stam-Fader-Hultman,
var en hederlig Köpman, uti fednare tider.

Eotvidx Johannes Go"shus, Theo!. Do-
#or och Bifkop i Linköping. Var född 1
Norrköping If7?> öer Fadrcne Botvid Jo¬
hannes var Stads-Skrifvare. Ofvade Hg i
Vetten/kaper både vid Inhemfka och Utlånd-
&a Låroiaten. Återkom ifrån Tyikland,
efter Konung Carl IX:s ftrånga Patent för
alla Sver.ikar fom Utriåes viftades, men ar.
hôlt tilftånd at åter refa ut, med underftôd
af et Stipendium, fom han feck af Stock,
holms Stad, då han befôkte de fôrnlnafta
dcademier, icke allenaft i Tyfkland, utan
ock i Frankrike, Holland, England och Dan-
nemarL HenVommen, utnlmnde honom
Konung Custaf Adoloh 1616 til fin Hof.
Predikant, Och åter derefter, at gratis blif.
va Theol. DoÄor. Säfom Köngi. Ofver-
Hof-Predikant och Confetfionarius, fölgde
han Konung Gustaf Adolph på alla defs
vidlyftiga och åfventyilige Härfärder, til
defs han år 1630 af Linköpings Stift blef
til Bjflvop begärd. Han refte hem med Nå¬
dig hullmagtpå Bifkops-Embetet, men må-,
fe firaxt etter, på beialinmg, åtfölja Drott¬
ning îv'arïa Eleonora vid defs rei\ 1631,
2t beiöka i n Gemål i Tylkland. Året ef¬
ter, icuandes LoEcr Botvid a£ Konungen

ttil
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til Saxen, at inråtta Religions-Våfendet och
egendteligen et Confiftoriura i Minden och
Magdeburg. Konung Gustaf Adolph årted-
de honom många prof af fin befynncrliga
Nåd, och Drottning Christina Adladeeåf-
ven defs Barn år i6fO, med tilnarnnet Öm.
Såfom Bilköp var han en ordnings - Man,
nitiik och forgfållig för den Evangeliika
Lårans renhet. Han blef under fin Embets-
Förvaltning i Confiflorio, rörd af et häftigt
flag, hvarigenom minnet forgec£, krafterne
förrrinfkades, och han omfider afled på fitt
60 ålders år den 24 (Mober i63f.

Doélor Botvidi gifte fig år 1618 med
Catharina NiUdotter. Hon feck i fitt fed-
nare gifte den olycklige Kongl. Secretera-
ren och Hifloriographus Regni Arnold Joh.
Mesfenius, fom blef i Stockholm, med fin
Son Johan, i6fi Halshuggen.

Bifkop Botvidi af trycket utgifna Arbe¬
ten åro många, och finnas upriknade uti
Schefferi Sv. Literat. p. 89 och följande.
Hår må nåmnas: "En tort och enfaldig ut-
"låggning öfver några verfer uti det V Cap.
"Efais om de ftyggeifer och flraff fom dryc-
"kenfkap hafver med fig — Stockholm i6of
"Liber de Rad ii Structura & ufu — Arith-
"meticae vulgaris libri duo — Rofi. 1613 —
"The Sju Bot-Pfaimer och några tackfågel-
"fer uti Davids Pfaltare, med kort utlägg¬
ning, fårdeler utgångna, Stockh. 1616 —■
"Thet f3 Cap. Elaiae, om Jefu Chrifli Pi¬

na ;
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»ni» uti 6 Predikningar, Stockh. 1619 —-
"En mårkelig Difputation med Titel. Utrum
»Mafcovitas fint Chriftiani ? Stockh. 1620 —

"Then 22 Davids Pfalm; om Jefu Pina, u-
»ti 6 Predikningar, Stockh. 1620 ■— Tre
"Jubel-predikningar, Stockh. 1621 — Hår»
"färds - Pefiiients - Brud - Högtids - och Lik-
"Predikningar — Fyra och Tjugu Lik-Pre¬
dikningar hâllne uti åtlkillige Stånds-och
5'Âlders - Perfoners Utfärder och Begrafnin-
"gar, tilhopa tryckte i Stockholm in 4:to
"1628, och dedicerade til Drottning Maria
"Eleonora — Lik-Predikan ofvet Konung
"Gustaf Adolph i Stockholm 1634 — Pfal-
"men N:o 39 i vår Sven/ka Pfalm-Bok år
"ock af honom fammanfatt. 1617 Difpute-
"rade han utan Refpondent, de prxdeJUna-
"tione, erroribus Joh. Cnlvint oppojiia, h var¬
igenom ban nedlade ganfka fiort beröm.

BergéngreN Akund, år iöfO d. 10 De¬
cember Adlad, fatr.ma år Introducerad.

Kallad förut Ärund Jöransfon, blef 1624
Skrifvare uti Råkninge-Cammaren, 162^ uti
Koppar-Compagniets Contoir i Stockholm,
1629 Amiralitets Bokhållare, 1630 Bokhålla¬
re i Kongl. Råntkammaren, 1633 Kronones
Kopparkjopare vid flora Kopparberget, 1639
Infpector öfver Kopparvågningen och dels
intrader därfammafiåde®, var en tid hufvud-
och hjertångflig, famt mifte fin horfeS, född
uti Norrköping I$99 den sq October f iöyi
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ech begrofs fjerde dag Pålk uti Norra Kop«
parbergs gamla Kyrka.

Son af Borgmåfitreo i Norrköping Jöran
Amundfon åfven Borgmåftarefon dårftädet,
och Helena, proften och Kyrkoherden i Ri.
finge Nilfes dotter.

Axehjelm Johan, til YVardfättra och Har-
roituiä, Svenfk antiqvarius, Son af Johiit
Hindric De Gebern Borgare i Norrköping,hvareft han och föddes är 1608 den 3 Aug.
Ï Upfsda Studerade han flitigt Antiqviteter-
ïie under Rikç-Archivarien Burei handledan,
de. Ar 1630 tillades honom Antlqvarii
Fullmagt med Befallning, at under en refa
igenom Sveriges Prcvincier upfôka de hittils
förgätne ålderdoms minnesmärken och dem
affatta. Sâfom åfven kunnog i Lagfarenhe-
ten, förordnades han är 1633, tiloAdvocat-
Fifcal och år 1637 til Asfesfor i Åbo Hof-
PJtt, hvarjemte Borgmåftare-Syjflan uti Fin¬
land, Nyland ©ch Tavaftehus Lån honom
updrogs. Adlades år iöfl. Blef Antiqva-
rius Regni år i6f2, med Titul tf Asfesfor
i Kongi. Antiqvitets Collegio. Axehjeim
ågde flora kundfkaper, och förenade med
dem en oultröttelig nit at gagna fitt Fäder¬
nesland. Hans råd, hans förtroende foktes
uti de benigafle mål och de rnåft inveckla¬
de Råttegångsfaker. Defs redlighet var få
vål kånd, at hvar och en räknade för en

lycka, at få underkafta fin välfärd hans om¬
döme.
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dôme. Allmänt ålfkad, allmänt faknad afled
Axhielm uti en hög ålder år 1692 den 10
Movember, och begrofs uti Upfala Bond¬
iryrka.

Var tvanne gånger gift: förfta gången år
1629, med Catharina Buren, den förenämn¬
de Riks - Antiqvariens Dotter , et lärdt Frun.
timer. Andra gången år 1679 met^ Chrilii»
na Cecilia Tranfche von Rofeneck.

Defs lärda Arbeten, fom han i Hand¬
skrifter efter fig lemnade, åro följande: Le-
ges Veflrogothire & Vefhnannise. Monume-
ta Runica, Willina Saga Förfvånikad. Om
den ratta Sveogothiika /krift. Maria Col-
ledanea ad continendum abfolutum, Lexi-
con Svio Gothicum. Traftat om tre Kro¬
nor. Diftionarium, ex ^Legibus Islandicis.
Barclaji Lefverne.

v. Stjernemans Adeliga-Matrikel, och Bibi.
Sviogoth. Obrechts Programma. Thuns Vi¬
ta Palmfchöldiana.

Durfel Magnus, (eller fom han i von
Stjernemans Matrikel namnes Durell) Lands-
hôfdinge i Cljrifliârçliad och Blekinge, kal¬
lad förut Durelius. Född i Norrköping 1617
af Nils Duréel, prefiderande Borgmäflare
derftådes och en betydande Man, åt hvil-
ken Konung Gufiaf Adolph tilbudit Adel-
fkap. Modren hette Elifabeth Hård, Dot¬
ter af Landshöfdiagen i Jönköping 01. Hård.
Studerade i Upfala, der han äfven 1635"

Q di.
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difputerade. Refle 1638 ofver Köpenhamn,
Hamburg och Amfterdam til Leiden, dar
han i 2 är fladgade fm lärdom, under Da¬
niel Heinfius och Boxbornius. 1640 fôlgde
han Sjöledes, med Fåldtmar/kalcken Grefve
G. A. Leijonhufvud til Frankrike, och fort-
fatte derifrån fin refa til Italien, Ångland,
Holland, Sveitz och flere orter. Återkom
1642 med grundeliga och mogna kunikaper.
Relie pâ nytt ut 1644 med en ung Gref
Eric Oxenlijerna, Son af Rikr-Cancelleren
Grefve Axel Oxenlijerna, och hemkom lÖ4f.
Blef 1646 Kongl. Agent i Helfingöhr, och
hade en åfven fä befvårlig fom granlaga
Pojl i Sundet, til at vaka ofver Tullfrihe¬
ten for Sven/ka Skepp, enligt Brômfebro-
Freden. Samma år Refident i Köpenhamn.
Adlades 164S, och beholt fitt Namn. Då
Tuilen i Orefund, enligt ingången Traflat
af 1649 bort-Arrenderades af Dannemark
til Holland, hade Duréel nåftan dageliga fvâ-
righeter, vid bibehållandet af Sveriges Tull¬
frihet, hvarvid han dock lyckeligen värjade
Sven/ka Flaggans heder. Medan han var i
Dannemark, författade han i6f2 en Rela¬
tion om Dannemarks-Stat, tilågnad Drott¬
ning Chriliina, och belkrifver i den famma
omftåndeligen alla Danfka Rikets Politi/ka
Författningar och omftândigheter, for den
tiden. 1614 blef han Landt-Domare eller
Lagman i Halland, hvarjemte han dock /kul¬
le beftrida Svenika Intresfet vid Dan/ka Hof-

vet
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vet. i6?7 Secreterare af Staten. Fôrblef
likafullt i Köpenhamn, och jfökte der, faft
fôrgâfves, at bilågga ftridigheterne bagge
j-fofven emellan, fårdeles om Orefundr-Tul-
Jen, hvilka ånnu varade. Då de ej kunde
i godo afgöras, hade han 1657 fitt Afiked,
afoaf en Proteflation mot Dannemarks med
Freden flridande upforande, och förfogade
fig til Stockholm, dår han hos Regeringen
gjorde redo för fm fvåra belkic£ning. Ef¬
ter Ro/kildike Freden, fom tilbragte Skåne
och flere Landslkaper, blef honom, jemte
Gen. Gouverneuren i Skåne Gref Guflaf Otto
Stenbock och den bekante Danlke Gref Cor-
fitz Ulefeld, updragit at ftadga fättet til
incorporerande af de århållne Provincerne
med Svea Ri£e, hvarom han och 16^9, up-
fatte et fårfkildt betänkande, eller få kallat
Confilium Status. Ar j66o fammantrådde
han med Danfits Commisfarier, för at be-
förja om Liqviden med Danlke Adeln i Skå¬
ne, hvilkas gods under Kriget blifvit at Sven-
£ke förlånte; och ånnu famma år yttrade
han fig, på befallning, huru de Danikes,
färdeles Adelens Privilegier, bäft måtte läm¬
pas til Sv. Regeringsfättet. 166 r var han
Ledamot i Commisfionen, fom afgjorde Born-
holmlka Vederlaget, och famma år utllaka-
de han gråntfeikillnaden emellan Bohus-och
Aggershus - Låner, at förtiga många andra
vårf, hvilka voro honom anförtrodde. l6ö6
blef han Vice Prsefident i Götha Hof-Rått,

Q 2 och



244 Norrköpings Minne,

och kallades farnma är til Curator vid den
nya Academien i Lund, hvilkens Oecono-
mifka Stat,, han egenteligen inrättade och
befôrgde, Ar i66ô underfôkte han, jemte
Riks - Rådet Sten Bjelke, några férfcelfer
och mifstänkar, fom hos Regeringen blif-
vit anmålte emot Bilköpen i Lund Dr. P.
Winfirup, âfven fom han 1669 underfôkte,
om de oenigheter, fom up^ommit emellan
Profesforerne i Lund, kortt efter Academi-
ens början. Sidfinåmnde år blef han Landt-
höfdinge i Chriftianftad och Blekingen, fom
då hörde ihop. Då Chriliianllad af de Dan-
/ke intogs 1676, förlorade han fit koftba-
ra Husgerådj och då han följande året var
flådd på refan til Stockholm, dödde han
den aö September 1677, på Kleinetorps
gård vid Jönköping, utan manliga efterkom¬
mande. Han var en af de Ikickeligafte och
nyttigalie Embetsmån, fom Rifet nägonfm
haft, famt ägde om hela Skåne i allmän¬
het, och om Academien i Lund i fynnerhet,
de flörlia förtjenlier.

Gifte fig 1647 i Köpenhamn, med Brita
von Crakov.

(Se Biograph. Sv. Goth. 1 -Del. p. 74
följ v. Stjernmans Matrikel.)

Banck Laks, Juris Profesfor extraord. i
Franecker. Fadren var Köpmannen Gunnar
Banck, af hvilken han i Norrköping år 1619
föddes, Studerade i Upfala, Efter vidlöf-

tiga
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tiga refor ufi Frankrike, Italien och Spani-
en vant han myGket anfeende af Lårdona,
fårdeles ati Juris-prudentia, och ftadnade
fjdft fåfom Profesfor i Franeker 164p. Herm.
Conringius fäger uti let af fina Bref (fe Rit-
jneijeri [Conringiana Epiftolica), at denne
Lars Bank varit en befynnerlig Man, miri
Coromatis homo", och at han äfven varit, för
håxerie och trulldom mifstånkt. Banck var

i Rom vid Päfvens Innocentii X:s Kröning,
och det var ôfver denne hôgtidelighet fom
han fammanikref fin Rama triumphans. Han
dédde i Franecker 1662; ligger der i Stora
Kyrkan begrafven och har på fin Grafifen
desfa orden: Laurentius Banck, Norcopen-
fis, Phil. & Jurium Doéfor; per annos qvin-
decim in hac Academia Extra Ordinarius
Profesfor. Hoc Saxo conditus beatum re-

furreftionem praeftolatur. Denat. d. XIU
Oflobris 1662.

Hans i Trycket-utgifne Skrifter åro: Ro-
ma triumphans, G. Aftus inaugurationis &
coronationis Innocentii X. Pon. Max. Fra¬
necker 164? 12:0 cum fig. Ediflio auftior
Frank. 1616 l2:o. De Tyrannide Pape in
Reges & Principes Ghriftianos, cui in fine
addita eft Laurent. Vailii Declatnatio ad Se¬
ren & Potentifs Suec. Gothor. Reginara.
Franecker 1649 I2JO. Bizarrie Politiqve,
overa Racolta della piu notabiii prxttiqve di
Stato nella Chriftianita, Franecker i6y8 SS:o
I denna famling finnas många curieiif» Do-

Q i cu-
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cumenter ofch ibland annat åfven Dr. Chri-
itinas få kallade Manifeft, angående visfe
fora voro mifsnôjde med Hennes upfôranàe
i Rom. Taxa S. Cancellari» Apofiolicee,
Franeeker 1640 g:vo, om hviiken kan låfas
Beyles Di&ionaire, Art. Banck commenta-
rius de Privilegiis militum, Frauecker, 1649.
De Privilegiis Jurisconfultorum, mercatorum,
Studioforum, mulierum Franeeker, i6fl- -
De jure & privilegiis Nobilium, Franeeker
1652. — De Duellis iôç8. — Disfertatio-
Oratio de gratitudine Upf. 1638-

(Se v. Stjernemans Bibi. Sv. Goth. T.
IV. Manufchript),

Eldstjesna Lars, Friherre, blef år 1644
Hof-Casfeur. 1647 Kammarfkrifvare, någ¬
ra år derefter Kammar-Fiical j famt 2:ne är
derpå Kanamar-Archivi Infpeftor. iöjy Kam-
mererare vid Krigs - Expedition til Pålen.
1660 Commisfarius i Kammar-Revifion. Se¬
dan Asfesfor och Director dårftådes. 1662
d. 20 Nov. Adlad, kallades förut Eld. I07f
Krigs-Kammar-Råd vid .Svenlka Arméen i
Skåne. 1680 Kammar-Råd i Kammar-Col-
legio. 1689 24 Julii Landshôfdinge på
Ofel. 1690 d. 21 Apr. Landskofdinge Öf-
ver Elfsborgs och Dahl# Lån. 1691 d. 16
Aug. Friherre och 1693 d. 16 Aug. Lands¬
hôfdinge, född i Norrköping 1626, f 1701
d. i y Decemb, begrafven d. 29 Ejasd. och
förd til Borgs Kyrka.

Gift
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Gift med Catharina Kyle, Dotter af Lands-
hôfdingen Hans Clafen Kyle til Frötuna.
Begrafven i Borg d. 14 December 169g,
jet." Ç7. Son af Borgaren Lars Eld.

Uti en Bönebo£ har en Fröken Stjerneld
år 1689 gjort följande anmärkning:

„Prins Guftaf Eric XIV:s Son, Gif¬
te ftg med Brita Karth, Dotter af Fdlt-
OfverJlen Peder Karth. Med thenna Fru
Brigitta hade then olyckeliga Furfen blifvit
bekant i Pålen, hvarpå de vigde blefvo uti
Slefien. Thetta förnäma Hjonelag ajlade en
Son Lars Guflaffon vid namn Anno efter
Jefu Chrifli Får Frdlfares hugneliga bord
1596) then ftg federmera Kanhefchin nåm-
de och theruppå fom Borgare ftg i Norr¬
köping nedfaite, famt therjammajtâdes med
dödenom afgått i Herranom Anno 1639.
Hans Hujiru och Matrona var Brita Tör¬
neros, med hvilken han y.ne Söner afiade,
nemliga Lars Elftjcrna, Samuel Stjerneld oeh
Chrijler Larsfoti Eld.

En annan relation fäs i Ôftgôtha Land-
fkaps Matrikel i Upfala vid år 1646: up-
gifven af Herr Asfejfor H. Braad.

„Jacob Larsfon Eld, Baron Eldftjernas
Bror, född i Norrköping 1624, Son af Bor¬
garen dårftådes Lara Eld. Fadren Lars, var
förut Fogde på Wefterby och Farfadren Tor-
pare på Eldtorpet under Borgs Såterie,, —
Vore man ofvertygad at Eldstorpet och Stjern-

Q 4 tor-
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torpet, fom på nåmde Igor ligga helt nä.
ra hvarannan, den tiden värkligen exifteratjfå kunde nägot deraf fluta». Men lika tro.
ligt år ock at desfe Torpen af Baron Eld-
ftjerna tillika med Borgs Säteri blifvit an-
lagde och nåmde efter Honom och defs Bro.
der.. — Fadren lärcr tvifveis utan kafva va¬
rit Lars Nilfon Eld, fôrft Arendator pä Hen.
delö och fedan Borgare i Norrköping : Be-
grafven dårilädes 10Ö0 d. iö Maji, enligt
Kyrkoboken. Uti v. Stjernnemans Matrikel
kallas han Lars Svenfon Eld, Infpeéior i
Norrland, fom vifl lårer vara et mifstag.

For öfrigt må det vara Läfarens enfak,
at antingen tro på Herr Braads relation, el¬
ler Fröken Stjernelds Bönebok.

Arhenius, Joh. Arvid, Bror til den be¬
römde Profesforen Jonas Arhenius, hvars
Biographie jag icke känner. Efter flitigtStuderande i Upfala nedfatte han fig fomHandelsman i Norrköping. Han var friko-
flig mot fattige Barn fom med flit vinlade
fig om Studier. Född 1630 i Norrköping,t 1692.

Nordenhielm Anders, Ar 1687 d. il
Maji Adlad: 1686 introducerad. Kallad för¬
ut Norcopensis, efter en i Upfala År f6f6in 8:0 utgifven difputation de raiione convi-
ven&i tfd Romanos olim mores, och 7 Ar»refor näilan igenom hela Europa, blef Hanunder de famma 1667 den 26 Junii Philo-
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faphise practices Profesfor i Upfala, 1672
d, 2<j Martii Elogventis Profeslor ibid. pa-
tenterade in obitum Joh. Loccenii, tryckt in
foiio 1678. l6g6 in Nov. Hans Kongl.
Höghets Prins Carls Praecepror, 16S7 d. 7
îvia;i Canceliie-Råd oeh Secreterare af Sta¬
ten i famma beftäilning Adlad. Om honom
mera kan laias Profesforn Elia Obrechts tryck-
ta programma, eller anllag til defs jorda¬
färd, lamt defs åfver honom hållne åmin-
nelfe-Tal pä Latin M. S. S. född i Norr¬
köping 1633 den 27 April, f i Stockholm
1694 d. 23 Decemb. och der begrafven i
S:t Nicolai Kyrko, gift med Chrillina jons¬
dotter, ofrälfe.

Son af Borgmåftaren, Nils Andersfon.
Ehrenpreus Hans, Ar 1695" d. 12 Maji

Adlad 1697, Introducerad. kallad förut
Preufs, blef i6y4. den 10 februarii Bruks-
fkrifvare uppâ Gallhammar i Nora Bergslag,
1660 den 14 Martii Borgare och Handels¬
man i Stockholm, 1666 in September Di¬
recteur ôfver Sockerbruket i Stockholm, 1672
den 29 Augufii Kåmner på Stockholms Stads
Kåmners-Kammare, 1677 den 6 Febr. Råd¬
man ibid. 1684 d. 6 December tillika Fac-
tor ôfver Harnelkmakeriet i Arboga, 1687
den 10 Juiii tillika Factor uti Örebro i fam-
ma beftållning Adlad: utom defs betygat en
fårdeles trohet for Konung Carl den XI och
det Kongl. Hufet, famt all ofôrtruten ifver

Q Î «
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at göra trogna och redeliga tjenfter, fä val
när han var Rådman, fom och tillika vid
Factorie-beMilningarne, vifandes fig vid det
förra, fom en rättrådig och famvetsgran Do¬
mare, famt vid det fednare, en fårdeles kund-
fkap och fôrfarenhet i allehanda Jern-Manu.
factorier, fa at ikåtigen det beröm honom
tillågges, at under hans förvaltningstid af
desla Factorier, mycket bättre och clugeliga-
re Gevär derfansmaifådes år vordet tilvårkat
än någonfin tilfôrene, jämväl Amiralitetet
med olika bättre flags Jernredfkap til Skjepps-
byggeriets förnödenhet blifvit forfedt, famt
bemäite flags Jern dä med mycket lindriga¬
re omkoftnad ti/värkades ån tilfôrene: Med
högftbemålte Konungs tillländ, updrog han
fin åldfta Son Hans, Factorsbeftåliningen iÖrebro, och den yngre Jochim, Factors-tjen-
llen ofver Norr-Tefje Factorie, behäiiande
fjelf Harneikmakeriets förvaltande uti Arbo¬
ga, jemte Jnfpection ofver berörde factorier,
född 1656 den 22 Julii, begrofs i Arboga
Stads Kyrko 1711 den f October, fe Petr.
Lampas öfver honom hållne Likfermon, tryckt
i Stockholm famma år in 4:10 under Titel
En föt läckt af Ehrenpreufs gift 1:0
uti Stockholm 1663 den 28 October med
Sara Simon j född 1648 den 28 Februarii,
I i67y den 29 Martii, Köpmans i Nykö¬
ping, Paul Simons dotter, med Elifabeth
Jochims Dotter Danckvardt, fe Bifkop Carl
Carlsfons ofver henne hållna och tryckta

: Lik-
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Li^Predihan, 2:o 1676 den 8 Augulli i
Stockholm, med Brita Michelsdotter, född
uti Stockholm 1631 den 26 September f
jg68 femte dag Pingft barnlös. Hon var
oift förut 1647 den 20 Maji med Handels-
nian i Stockholm Nils Jönsfon, f T673 den

Augufli. Dotter war Hon af Drottning
Christinas Peltener Michel Thomasfon oeh
Margaretha Pehrsdotter, 3 :tio år 1692 den
jg Januarii uti Örebro med Anna Clerck,
fodd i66y den 26 Augufti. ] 1692 den f
Februarii i barnfång, dotter af Juftitiae Borg.
måftaren i Örebro och Under-Lagman i
IVerike, Thomas Clerck, och defs andra-Fru
Anna Chriftophers Dotter Geijer, 4:to 1692
den 21 Augnfti med Brita Funck, Bruks¬
patrons pä Skilå, Simon P'uncks dotter, och
Borgmåftarens uti Arboga Hans Barckhufens
Enka.

Son af Jaftitis Borgmlftaren i Nyköping
och Tullförvaltaren öfver ftora Sjötullen der-
fammaftådes, Hans Larfon Preufs, f 1644 den
27 Augufti och Margareta Broms född i Norr¬
köping 1610 den 13 Julii, gift 1628 f 1684
den 16 Junii, hon fick i fenare giftet 1649,
Tullförvaltaren i Nyköping, Lars Danielfon
Mollsdorff. -j- Ibff. Dotter var hon af Borg-
mäftaren i Norrköping Måns Svånfon och ka-
rin Hinrics dotter, hvilkens fader och förfa¬
der, i några leder hava varit Borgmäftare,
là val i Norrköping, fom Gammaliôfe, m.

m,
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m., fom kan lâfa» i förenämde Herr Hans
Ehrenpreufs egennåndiga lefvernes-lopp.

Stjerneld, Samuel Gustafson, Bror til
Landshôfdingen Baron Lars Eldfijerna och
Chrifter Larsfon Eld. född 1637 1 Norrkö¬
ping af Borgaren Lars Eld, j- 1716. Var
Kammererare i Tull-Contoiret och Kammar-
Collegium: Adlad 1694. Defs Sonefon Sa-
muel Larsfon Stjerneld, var Ofverfie och
Baron 17^1, född 1700, gift med en Frö¬
ken Cronfelt.

Gripenstedt, Hieronymus, år 1691 derv
2 April Adlad: 1693 Introducerad.

Kallad förut Berger, blcf efter visfa prof
af flit och Ikicklighet i atikilliga förrättnin¬
gar, fôrft Bokhållare i ftora Sjötulls-Contoi-
ret, och fedan ftraxt därefter Infpector vid
Skjeppsbron i Stockholm, 1681 d. *4 Ap.
Infpeétor Ôfver ftora Sjö-Tullen i Gôtheborg,
och federmera. tillika ôfver de ôfrige Sjö-
Tullarne i Bohus Lån, for hvilka tjenftcr
Han mycket praccice har gjort rakning, famt
defsutom vid Sjö-Tullarne uti de Tio år
Han dem fôreftâtt, faftin Handelen då har
varit ringare ån i de nåft föregående ;Tioåren, inkomfterne likväl ôfver en Tunna
Guld formerat, famt inbragt til Kronan ftôr-
re Coafifcationer ån det tilfôrene uti 30 år
Ikjedt, i famma beftållning Adlad, blef fidft
Ofver-Infpeötor, född i Norrköping 1649d. 23 Decembej, f i Gôtheborg 1713 den

II
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Il Qölober, Barnlös, Begrafven uti Chri-
flinas Tyfka Kyrka, Gift med Catharina
Thsm, Radmans i Gôtheborg, Volraht Thams
Dotter, och Köpmans därfammaftådes Jacob
Räddes En£a.

Son af - - Berger, Handelsman i Norr¬
köping, fom berättas hafva fm uprinnelfe
af den gamle vål bekante flågten Bernegau
kallad uti Curiand, hafvandes alla af dem
bekiädt hederliga tjenfler, och en af dem
varit Borgmäftare i Rewel, hvars Son, den¬
ne Gripenfiedts Faderfader, för de dår in¬
fallna Krigen fkull, fatte fig neder i Sverige.

Enanderhjelm Johan, år 1714 den <?4
Julii Adlad, 1719 Introducerad. Kallad förut
Enander, blef efter idkade Studier vid Up-
fala Académie, 1683 Advocat vid Rätterne
i Stockholm, 1691 den 23 April Geaeral-
Gouvernements-och KrigsFifca! i Narfven,
vid hvilken befiåilning han åtikiilga angeläg¬
na faker har utredt och til ilut bragt, i an-
feende hvartil han år iögy den 3 januarii
och den 24 December vart Asfesfor i Dorps
Hof-Rått. Utom defs har han och under¬
ledige dunder öfverfatt ifrån Syenlkan pä
det Tyfka fpråket, Svenlka Stads-och Lands-
Lagen, med alla dertil famlade uttog och
recesfer fammaiedes Sjölagen, famt Licent
och Tull-Ordmngarne, jemte en flor del af
de nyttigafie Förordningar, 1707 Praefes vid
den i Curiand förordnade Svenfka Commis-

fo-
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forial-Ratten, h vilket han med all flit intil
år 1709 förrättade, federmera bivifiat Lag-Comisfionen intil defs han vardt 1718 den
18 Julii Lagman i Blekinge Låns Lagfagu,famma år den 29 Julii Ordningsman ibid.
1721 den 4 October Lagman i Nerike.
I72f den 24 December af/kedad for defs
ålder och opafslighet, född i Åby Preflegârd
i Oliergjothland 1660 den 30 October. j
1723 den 24 Julii Barnlös, gift med Anna
Borg, ofrålfe, Dotter af General-Gouverne-
ments-Cammereraren i Narven, Ingermanland
och Kexholms Låhn, Eric Borg, och Catha.
rina Hansdotter Törneros, ofrålfe.

Son af Proften och Kyrkoherden uti Norr¬
köping, M. Johan Enander, född 1623
den 6 October, f 1672 den 9 Julii, och
Sara Nilsdotter, Superintendentens i Calmare
Mag. Nicolai Efkilli dotter, född 1621. J
IÔ88 den 18 Julii.

Danckwardt, Georg, år 1706 den 8 No¬
vember Adlad: 1710 Introducerad. Behöllt
fitt namn.

Han har, fedan han kom i verkelig tjenft,
vill berömmeliga prof af en trogen, redelig
och nyttig tjenare, i fynnerhet vid defs Di-
recteurs-befiäilning, vid Torsfebro Krutbrukj
1721 den 9 Januarii begrafven i Fårlöfs Kyr¬
ka

, gift 1691 med Johanna ^Maria Papke.
Son af Borgmållaren i Norrköping, Peter

Jochimsfon Danckvardt, och defs tredje Hu-
ftru, Catharina «Sabina Kräll.

Nor-
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Nordenfi-ycht Anders, ar 1727 den 3
Augufli Adlad: famtxia â introducerad. Kal-
jati förut Nordbohm, blef 1690 extra ordi¬
naire Kammar-Skrifvare vid Lands-Contoiret
uti Linköping, l6gi in November Kammar-
/krifvare i Kammar-Revifionen, 1692 in Sep¬
tember Kammarfkrifvare vid Liqvidations-
Staten i förfla General-Afräknings Contoiref.
1699 ordinaire Kammarlkrifvare ibid. 1704
Bokhållare vid Liqvidationsvärket. I7°Ç
tillika Infpector vid Charta Sigilata, fick
1709 Kammererare-Titel, 1710 Kammar-för-
vant, I7I8 den 2 April Kammererare vid
Mihtise Afråknings-Contoiret i Kammar-Col-
legio, i famma befiällning Adlad, född uti
Norrköping 1674 den 13 Junii, f i734den

Junii gift 1700 med Chrifiina Rofin,
Kyrkoherden i Kimftad, Ambrofii Rofinii
Dottar.

Son af Rådmannen i Norrköping, Anders
Arofius, Borgarefon i Wefteras.

SilfvEkstråle,.Isac, år 1698 den ry De¬
cember Adlad: 1700 Introducerad. Kallad
förut Enandet.

Efter anlagde Studier, blef han 1691 Au-
fcultant i Svea Hof-Rått, och fedan han der
gjort och förvaltat, et och annat Arbete, re¬
fis e han Utrihes och beiàg de förnåmfta or¬
ter i Tylkland, Italien Frankrike och Hol¬
land, dä han vid fin äterkomft, efter gif-
na goda prof af : dels capacité, blef 169?

den
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den i Januarii Asfesfor i Dorpts Hof-RStt,
hvilken fylfla han förft tiltrådde 1696 den
18 fOftober, fe Dan. Eberharts Dorpatum
Literatum, i famma beftållning Adlad, 1704
Asfesfor i Svea Hof-Rått, född 1667, f
1716 d. Ii Martii, gift 1702 in Decemb.
med Catharina Utterklo, f 1707.

Block von, Magnus Gabriel, Stamfader
for den Adelige Sven/ka Ätten af famma
namn, leder fin hårkomft ifrån en Utlåndik
Adejig flågt med lika benämning, och af
hvilken flere beldådt anfenlige Embeten i
Ollerrike, Saxen, Hsnover, Hesfen och an.
norftådes.

Defs Farfaders Fader var General i Kej-
ferlig tjenft, och gift med en von Schwerm
defs Farfader beklädde en Ofverfte-befläll-
ning i Holiftein och ågde til Fru Dorothea
Rofenberg.

Defs Fader, fom til Sverige inkom med
Konung Carl X Gemål Drottning Hedvig
Eleonora var Maglfter Martinus Blockius
Kongl. Hof-Predikant, Kyrkoherde vid Rid-
darholms Förfamlingen i Stockholm och Ko¬
nung Carl XI Bicktfader och Modren Erfi-
la Jönsdotter LILJESTJERNA af en ■ för
många dygder berömd Stam.

Af desfe berômlige föråldrar föddes Mag¬
nus Gabriel i Stockholm den 2 s April 1669
defs tidiga handledande i Lårdom och Seder,
gaf ockfå fnart en mogen ofrukt Han fån-
des til Upfala Académie Ar 1679, der han

vifta-
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viftades intil år 1692, då lian efter hällen
Affkeds - Oration anträdde fina Utlåndfka
refor.

Ännu icke mer ån 22 år gammal, våga¬
de han i Rom vifa fig vid en Difpritatio.;.-
Aft, rörande bevisligheten af den ypj rfta
Religionen 5 och han utmärkte fig ic^e rt >. 1
dre på det fått, at han fôrft forfvarade ù -
trädet af den Romerika Cathollka, än. at
han federmera bevifte det den Lutherlka
Evangeliika var den ypperiigafte.

Defç vid detta tiifålle ådagalagde qvick-
het och lärdom, underftödde med flyrki
och behag i uttrycken, forvärfvade ho on
en vifs Cardinals hôgfta tilgifvenhet, hvil-
ken Herre ock fördenlkull förde honom rt ed
fig i fin Svite til Florence. Härftådes emot»
tog han en for Utlänningar få ovanlig be¬
fordran, fom visferligen aldrig kunnat vin¬
nas förutan fynnerliga fôrtjeofter. Stor-Her-
tigen af Tofcana hedrade honom deri re
med fin Höga ynneft och utnämnde honom
til vårkelig Cabinets-Secreterare, eller fom
det der kallas, Secretario delle.Lingvs &
Lettere di Camera.

Uti denna i fynnerhet för en ung Svenfk,
mycket lyfande beftåilning, tilbragte var
Block ända til 3 och et hälft år, altid med
fin Herres Nådiga bifall at han för framti¬
den beredt honom en ännu ftörre lycka, men
kärleken til egit Fäderneg-Land ofrerträffa-

R de
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de dock alt fådant: Han fökte ock årholl et

Nådigt AfFked, med det angenåma Förtroen¬
de tillika, at honom vid hemrefan updrogs
en Minifteriel förrättning vid Wien/ka Hof.
vet, hvarifrån han flutejigen fullfölgde Fin
återrefa til Sverige år 1699.

Efter återkomften til Fäderneslandet, be¬
fordrades han år 1700 til Ordinarie Cancel.
lift i Stora Cancelliet. Nu trådde han ock-
få in i det angenåma ågtenFkapet med Anna
Chriftina von Diiben, Dotter af Hof-Inten-
deten von Diiben. Detta För vår Block få-
ledes icke litet mårkeliga år, blef ånnu mår-
keligare derigenom at ofvan omfcrmålte Stor-
Hertig genom fina egna Hand-Bref kallade
honom äter til Florence, med de måft of-
vertalande förfåkringar cm nöjacktig Con-
fervation för fig och defs Famille5 men för-
modeligen lärer det varit Religionen, fom
föranlät honom at undanbedja fig et annars
få fördelacktigt och ganfka lyckligt anbud.

I anledning af näft föregående Fkulle man
tro, at vär Block för al-tid biifvir fåflad in-
nom Fäderneslandet. Nej högen för Vet-
tenlkaperne, fom aldrig in/krånka fig innom
et vift eller et endahemvift, lockade honom
ånnu en gång at beföka dem i de lånder der
de måft blomftrade. Han företog förden»
/kull år 1701 en ny utrefa, fom ftåltes til
England, Frankrike och Italien.

Uti Rom emottogs han med nöije af
Hans Påfveliga Höghet, och i Florens till¬

bjöd
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bjöd Stor-Herttigen honom åter mondteligen
ait, hvarom han honom /krifteligen förfå-
krat. Refan fulfölgdesj dock genom Tylka,
Lånderne til Hålland, och i Hardervyk ut-
oaf och förfvarade han år 1702 en Difputa-
tion, under Titul af Scrutinium Arfenici
phyfico-chemico medicum, til följe hvaraf
han ärhöll och antog Medieinas Doctors gra¬
den. Vid hemrefan beföktes afven Dan-
nemark.

År 1704 tilbjöds Doctor Block at blifva
Kongl. Lif-Medicus, men han utbad fig i
defs ftålle Provincial Medici-Syflan i Ôfter-
gôthland, h vilken ockfâ honom beviljades
med det fôrdelacktiga vilkor tillika, at ho¬
nom enlkilt bief en årlig Lon anflagen af
loo D:r S.m. fom vid defs afgång åter /kul¬
le indragas. Han var afven Bruns-Medicus
vid Medvi, och upfann fjelf Himmelftalunds
Helfobrunn, fom altfedan naed nytta af mån¬
ga blifvit brukad och ånnu med förmon
befökes.

Under defs viftande 1 Norrköping bidrog
han mårkeligen til Peflens förekommande
och hämmande, få i Staden fom i Orten
deromkring; hvarom redan år afhandladt.
Och det fom ånnu mera uphögde defs be-
rÖmliga gjerningar, var det, at han i 10 til
Ii veckor, utan vedergällning, gan/ka oför-
trutit betjente Stadens Fattige. Norrköpings
Magiftrat tillade honom fédermera ockfâ der-

R 2 for®
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före et fârfkilt Arfvode af en Ducat om da.
gen ifrån den i October 1710 och framgent
få långe Peften kunde påftå. Ingen ftyfver
af denna lofvade Summan blef honom dock
betalad.

Doctor Block var få vifs på fin konft at
bota Peften, at han inför bemålte Magifirat
erbjöd fig årlägga 10 R:d. til Hofpitalet för
hvar och en fom under defs vård dödde af
Peften, om Magiftraten deremot ville gifva
honom y R:d. för hvar och en fom af ho-
nom blifvit botad. Denna märkvärdiga om.
ftändighet beftyrkes ej allena däraf at Doc¬
tor Block framlade den offenteligen genom
defs tryckta bok om Peftilentiens botande
utan och af det hedrande vits-ord, fom en
ibland de ypperfte Läkare framledne Archi-
atern och Riddaren von Rofenftein gifvit i
fitt Tal om Peften hållit för Kongl. Svenlka
Vettenfkaps-Academien. Ockfå har Doctor
Block varit den förfta fom til fleres förun¬
dran och häpnad, ågt den tiltagfenhet och
frimodighet at anatomifera en af Peften död
mans Kropp.

Sä anfenligen fom Doctor Block gjorde
fig känd fåfom Läkare, lika få mycket fyn¬
tes han åfven i andre kunfkaper famt Lår¬
dom och vitterhet. Ånnu behöfde icke Ikic-
keligheten tränga fig fram: hon upföktes.
Det var derföre, fom Doctor Block år 1708
erhöll anbud at blifva Asfesfor i Kongl.
Gjötha Hof-Råttj men han antog heldre

fam-
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famma beftäflning uti Kongl. Collegîo Me-
dico år 1711 med fin förra Sysllas bibehål¬
lande.

Et ännu högre och mera fmickrande An¬
bud tillkyndade lyckan Asfesfor Block år
j7i7,;neml. at blifva Hof-Cancellerj han
undanbad fig dock denna ära, fom defs tryck¬
ta underdåniga fvar til Konung Carl XII ut-
vifar. År 1719 bief Asfesfor Block upta-
gen ibland Svea Rikes Ridderlkap och Adel,
och ar 1720 förordnades han til Riks Tran-
flator, naed en fårlkilt tilökning i Lönen til¬
lika med Canceliie-Råds värdighet. Detta
var et Åmbete, fom han med få fållfynt he¬
der kunde mottaga, at få låra kunna den-
famma upnâ, ty han var mågtig at tala II
Språk och Ikrifva 13.

Med alla ofvan anförde egenlkaper, hade
Riks-Translatorn von Bloek långe kunnat
gagna Fädernesland och Medhprgare; men
han faknades alt för tidigt, dä han efter et
hälft års fjuklighet, fluteligen af en flag flufs
den 16 April 1722 mäfte gä utur tiden. Den*
na förluft kundgjordes den Lårda Våriden,
genom Acta Lit. Sveciae Vol. 1 med denne
hedrande utlåtelfe: Magnus Gabr. v. Block
Medicin® Doctor, Lingvarum Europiearum
Interpres Regius, Reg. Coll. Med. Asfesfor,
Oftrogoth. Provincialis Medicus, qvondam in
Aula Magni Ducis Hetruriae dia verfatus,
Ingenii, qvod nactus erat rapido ferventius
aaani, dotibus ornatisfimus: obiit die 16

R 3
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April' 1722. Konung Fredric fjelf fyntes
åfven deltaga i denna faknad, ty da döds¬
fallet honom berättades, hade hans M:ts
Nådigt fig yttrat, den es zoar ein jehr ge,
fchickter Man!

Riks-Tranllatoren von Block ägde en fal/,
fynt qvickhet, vackert utfeende, yîdft räckta
Kunlkaper och Lärdom, 'lamt lätta och be¬
hagliga omgångs-gäfvor. Han innehade bå¬
de Ikickelighet och ärfarenhet, at i fullkorn,
ligafte måtto föreftå hvad Åmbete honom
anfôtros ville 5 likväl afflog han de iördel-
acktigafle anbud i denna väg, endaft for at,
uti den af honom fa högft ål/kade fifllheten,kunna ohörd och få mycket friare göra fig
et nöje af Vettenfkaperne, i fynnerhet af
Chemien och af det för honom ganlka an¬
genäma Studium Literarium,

Han var fåledes icke aliénai! en god Theo.
log, utan och Statsman, famt fnåll Läka¬
re, Ikickelig Chemift, Mineralog och Jurift,
Såfom Poet var han finnrik lätt och flytande,
utom hvad fom kommit at blifva tryckt, finnes
uti Herr Doötorns och Dom-Probflen Alfs
vackra Samling. Det är derföre fom han med
altikäiåfven uti Holmia Literata, få vål fom
i Gexeiii Biographilka Lexion, blifvit uptagenibland Namnkunnige, Lärde och FörtjenteMan. Defs Portrait i Gravure är förfärdi¬
gat af den berömde Agreén af Kongl. Må¬
lare-Academien Herr J. F. Martin. Herr

Dom-
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pom-Probfien DoAor Ålf har hedrat både
{ja fjelf och vår minnesvärde von Block,
med ätfcilfige Tentamina Infcriptionum, hvil-
ka man derfore på detta ftäile trodt fig bö¬
ra infora, och hvaraf berörde Portrait blif-
vit prydt med N.*V.

Tentamina Infcriptionum
In Imaginem Nobilisfimi Viri

Magni Gabrielis von block
Translatons olim Reg.

Maxime incliti.
I.

5Vecia quo fefe quondam jaftavit AIumno|j
Hic ett Paeoniae Blockius artis honos.

Multa tulit fecitque domi praeclara forisque
Nomen & sternum poft Sua bufta tenet

II.

Hic eft Psoniae non tantum maximus artis,
Maximus ut do<5ti, qua pollet Orbis, honos.

Plaudit adhuc Europa Viro, Laurasque pe-
(rennes

Ingenio Spodent pro meritisqve Suis.
III.

Blockius ille, fuo meruit qui carminé dici»
Maximus hoc Vultu confpiciendus erat.

Farna Viri perftat quovis diuturnior sre,
Omnibus in Mubs nomen «St ille tsnet,

IV.

Hofpes hyperboreus tuus hic Polyhiflor ab*
(oris,

R 4 Lax
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Lux Itaîum felix, Tufcia, talis erat.

q,ds meruit laudes genioque & ftumine
(lingua,

sternum Patriae reddidit ille fuae.;
V.

Ingenio fandoque potens medicaque celebris
Ai te, fait talis Blockius ille Gothus.

Umbra aSed haec tantum, quam fi miraris
(in éere,

Obflupeas merito lumina plena Viri,
VI.

Blockius, omnigena qui Pallade claruit orbi}
Luminis hsec umbra nofcitur ecce! Sui.

Omnia ter fuperat meritis pratconia farnas,
Quodque negat aliis, dat fibi bufta decus.

VII.
Äjte raacbaonia clarus, Studiisque Minervae,

Blockius, omnigenis haec tulit ora pater.
Farna domi late célébrât cunaulata forisque.

Eccel Virum dicat propria Mufa decus.
VIII.

Magnus Gabriel von Block.
Nat. Holmise d. April 16657.

Denat. Sudercopiae d. 16 April 1722.
Inträ & extra Fatriam celeberrimus.

IX.
BmcKIUS bic tuus eft, mea Patria, plaudis

(alumni,
VuU&w ac merito tempu« in omni Tui.

Rara
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Rara parem dederit Polyhiftora fcilicetfaetas,
Quem Boreas toto jacfitet orbe, Virum.

X.

Artibus ac linguis Similem cui pauca dederuni
Secula, praelenti Blockius aere nitet.

Fama Suo cineri, unnqvam möritura, pe-
(renne

Spondet in aevis Hefperiisqve decus.
På Baneret, hängande ôfver Grafven uti

S:t Lars Kyrka i Söderköping, låfes:
Kongl. Majrts Tro-Man och Riks-Trans¬

lator, fordom Cabinetts-Seereterare hos Stor-
Forften af Florence, den i lifstiden Välbor¬
ne Herrn, Herr Magnus Gabriel von Block,
född i Stockholm 1669 d. 26 April, död i
Söderköping 1722 d. 16 April.

Et berömligt minne år ockfå ftadgadttfâ
val genom en hedervård afkomma, fom ge¬
nom flere dels i Handlkrift efterlemnade,
dels och genom Trycket urkomne Jfkrifter.
Framlidne Herr Riks-Tranilâtorn ågde med
fin älikeliga Husfru, två Söner, Gillis Ga¬
briel von Block, hvilken dog fåfom Öfverfte
i Ryfsland, och Carl Jacob von Block, Kongl.
Svenfk Kammar-Herre, fom ånnu lefver och
bor på fin Fädernes-Gård Broxvik, famt en
Doter Ulrica von Block gift år 1727 med
Öfverfte -Lieutenanten och Riddaren Jacob
Ridderborg.

En ftor del af Herr Riks-Tranftatorns koG,
bara Samlingar af fåilfynta. Arbeten, Manu.

R f icri.
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fcripter och Curiofiteter blefvo förhörde ge¬
nom Ryfka infallet i Norrköping år 1719.
Af def6 egna författade fkrifter, hafva föl¬
jande blifvit bekanta:

1:0 Oratio valedictoria de cultu Ingenio-
rum, habita d. Mårtii 1692, Mfcr., men
Programet dertil år tryckt den 17 Februarii
famma år,

2:do, Scrutinium Arfenici phyfico Chemico
medicum, pro Doctoratus gradu in Medicinaj
Harderouici 1701 in 4;to.

3:tio Anmärkningar öfver Motala Ströms
ftadnande, få ock om defs råtta orfaker och
betydelfe, tillika med några märkvärdigheter
angående Froftens och ifens natur och vår¬
tan, men i fynnerhet den få kallade och
härtils obekanta Grund-och Kraf-Ifens en-

fkylte Art och belkafFenhet (med Epigraphe
utur Jobs B, Cap. 28, v. ii)j Stockholm,
med egen bekoftnad uplagde hos H. Verner
J708, in 4:to 114 fidor, utom Dedication
och företal om en Charta. Defs ytterligare
Anmärkningar i detta ämne, omtalas Act. Lit.
Svec. 1720 Vol. 1 p. 25.

4?to Erhindringar rörande Konung Carl
XII herrliga feger öfver Czaren af Ryfsland
vid Narva 1700 in 8:0. Se Baillets, Catha-
log p, 169.

y.to åtflullige anmärkningar öfver desfe ti¬
ders fal/ka Àfîrologilka, Phantaftiflc*, Enthu-
ftiaflifka Prognoftiker, Spådomar och Propbe-

ticr
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tier beträffande Mennifkans Vifende i ge¬
men, men i fynnerhet i Religions och Stats-
Saker, förnåmligaft i de ]\ordilka Lånder
fafom ocls den andre Christi tilkommelfe
jerrwll fidfta världens ande ( Joh. IQ, v. 2
Math., f., v. if); Linköping 1708 i 4;'tQ
148 hdor, utomDedicat. Företal och innehåll.
Denna Bok har äfven blifvit öfverfatt pä
Ty/ka under Titul: Blocks Anmerkungen
iiber Afirologifche, phantaftilche und eathufi-
ahi.che prognoilica und Prophez.eyungen,
Stade 1711 in 8:vo,

6:to Johan Springers finrika betänkande
om allehanda vidunder och betydande Tekn,
hvaruti deras förebådelfes fåfänga bevifes,
och förkaftas, och theras egendteligaj art
och egenfkap förmärkes : utur Engel/kan
öfverfatt, och i korthet fammandragit, fä
ock med höga vederbörandes tillåtelfe, ef¬
ter föregången cenfur, utgifvit af M. G.
Block; Med. Doct, med Epigraphe utur
Livii Hift. 1, 24 - 9. Prodigia multa
nunciata funt, quze qvo magis credebant fim-
plices & Religiofi homines, eo etiam plura
nunciabantur; Stockholm tryckt af Olao Enea v
I7°9 1° 4:toj 74 fidor utom Dedication och
Företalet.

7-'o Kort utlägg öm Konung Carl XII
Hiftoria, tryckt 1709 utan ort eller namn,
142 fidor in 8:vo: Tittelbladet år et Kop-
parftyçke med Konungens Brôftbild ôfyerft.

S;y«
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8:vo Atfkillige Anmärkningar öfver närva¬
rande Peftilentias belkaffenhet, motande, bo¬
tande och utrotande uti Oftergjöthland, un¬
der mångahanda Åmbetsfysflor, i ftårfta haft
och vålment nit uptecknade af M. C. Block
Med. prov. Oftrogoth. & Asfesfor Collegii
Med. Regii tryckta i Linköping i begynnel-
fen af år 1711 in 4:t» 122 fidor utom De-
dicat. och Företal, til ftörre delen redan an¬

fört i Norrköpings x.
9:0 Betänkande öfver Efter Jönsdotters

långvariga fallande i Skåne, Stockholm 1719
in S:vo, yttrat i ett fvar, dat. Medevid den
1 Junii 17x4, uppå Kong!. GötkaHofRätts
bref af d. 9 April 1714.

10:0 Lingva Latina qvaerela ad Sophiam
Brenneram Svecani Sermonis egregiam cul-
tricem, Sermon» Latino, 1707 fe Holm. Lit.
in addendis.

il:o Carmina joco-feria, jam pridem fcri-
pta, nunc demum publica data Luci, à M.
G. von Block, in 4:to utan Årtal och tryck-
nings-ort.j

i2:o(Epithalamia, Epicedia & Exclamatio-
nés votiva, variis Lingvis, profe & Ligater
diverfie occafionibus, édita. De Holm., Lit.
p. 84.

13:0 En trogen Patriots Chrifteliga, och
välmenta tankar öfver jemfördfen och för¬
liknandet emillan Konung Carl XII och
Alexander Magnus} Mfcr. fora finnes i R*-
Umbfkc Samlingarna.

ï4'.to
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ï4:to Seereta Artificialia, mediea, alchymi-
ca, collecta a M. G. Block Mfcr.

rf:to De Perfpectiya Mfcr: ikrifvit pä
ïtalienlka, fe Warmholtz Bibliothek Mfcr:
in 4:t0-

l6;o Difputatio de excellentia Mentis hu¬
manas upbrann i Upfala ar 1690, innan
den handt at tryckas, tillika med flere För¬
fattarens lärda Samlingar: Se. Holm. Lit.
P- 84>

17:0 En befynnerlig dröm, förklarad 1 et
bref til en affomnad ftor Konung i Norden,
affåndt til defs Hufvud-Qvarter, i begynnel-
fen På året 17x8 af en Fifkare i Öilgjötha
Skären Stockholm 1720 in qvarto, 8 fidor
utan vidare namn.

18:0 Måns Mårtensfons förnöjeliga Landt-
lefverne. Tryckt efteråt i Fru Brenners
Skrift öfver den nöjde Herdens Milebei af
Stubben upråttade Friherrlkap Magnusberg
1 Skäll vik Sochn; Se defs poet. Skrifter p.
2 p. 116 och Lagman Apelblad in Anon.
Svec. Vol, 2 Mfcr.

19:0 Le Portrait d'un véritable honnet
Homme j på Svenlka öfverfatt in 4:to.

20:0 Et rått Adeligt Stånd, Öfverfatt och
förändrat ifrån Franfylkam och Dedicerat til
den ädelmodige General Örnftedt.

21:0 Balzachs Tal, til Marg-Grefvinnan af
Bambouiiie om den heroilka åran: 1720 in
i2:mo dediceradt til Hans Exellence Grefve
Arvid Horn. 22.0
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22:o Tractät om Fålt-curerj 1717111I2:mö.
23:0 Bacchi Tethyosque cultoribus confilium

dedit Medicus haud ignarus, med Epigr.
Medio gauderi beatis, på Latinlk vers, u-
tan årtal och Tryckningsort.

Bandholtz Abraham, år 1727 den 4 Au-
gufti Adlad: famma år introducerad. Behôlt
fitt namn, blef 1700 Ryttare under Lif Re¬
gementet, gåendes Under-Officerare-graderne
igenom til Qvartermåflare, hvarifrån han
vardt år 1702 Adjutant ibid. 1703 den 8
April, Cornett ibid. famma år den 12 De¬
cember Capitain af Ofverftens, Baron Gu*
fiaf Adam Taubs Dragone-Regemente, han
biviftade år 1700 defcenten på Seland, 1701.
Action vid Pitziur, famt Action och defcen¬
ten vid Riga, 1702. Bataillen vid Clisfou
1703. Action vid Poltoffki, famt tre måna¬
ders belägring af Thorn, intil defs Rege¬
mentet vardt eommenderat til Strasburg,
dereft tidt och ofta attaqver och Partier med
fienden fôrefôlio och i alla dem fig få tap¬
pert och berômligen fôrholt, at Konung
Cari den XII gjorde honom utan någon an-
fôkning, til ålfie Capitain af fifinåmnde Re¬
gemente, uti 1704 års Action vid Pofen,
commenderade han Regementet, ej aliénai!
fom Major, utan fedan Ofverfien och Ofver-
Lieutenanten blifvit blesferade, updrogs ho¬
nom upfigten och Commando ôfver hela Re¬
gementet, fom han med Activitet och fkic-
keiighet fôreflcd under vågen emot Thorn,

hvar-
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Jivarifrâ Matchen gick under General-Major
JVlejerfelts commando igenom Pofen, och
anda fram på Pol/ka Lägret Stenchaero,
ehvareft, fom några Sachfilka Trouppar vo-
ro upfläldte, få vifte han åter fin Bravour
och tapperhet, i det de måfle lämna Fältet
tillika med hela deras Läger famt Ii par
Pukor och många Eftandareni vidare inlade
han ej mindre beröm , når han med defs
Compagnie i Action vid Varta - Strömmen
dögs emot 2000 polackar och 16 efqvadro-
ner Sachfar, hvilke, oacktadt de voro Fyra
gånger ftarkare ån de Svenike, blefvo fiag-
ne 5 famma år in Octobri commenderade han

-fom Major i Pofen då det af fienderne be¬
lägrades, gjorde innom 14 dagar två utfall,
flog dem utur appröcherne och Öfverända ka¬
llade deras Batterier, fom de om natten för¬
ut hade oppkaftat, i tanka at dermed of-
verrumpla den få kallade GierberSkants;
den tredje gången under famma belägring
Signalerade Iran åter dg på det fåttet-, at
når General-Majorerne Mejerîeît och Mar»
defelt, fom förde commando, intet vifle hu*
ruvida vattnet i Dammen var aflkunkit, ef¬
ter fom murarne innanför Vattnet åt Sta¬
den vore breche fkutne 5 har han på egit til»
bud, fjelf tredje cm natten låtit hisfa ligne»
der öfver muren och råkade vid den afbrån»
de Sten-Qvärnen på fiendens Poflering, då
han med egen hand Ikjöt en af Bofterne,
famt den andra med värjan dödade, och å-

teE
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terkom lyckeligt tilbaka med tilförlåtelig
efterråttelfe, 1706 coaamenderade han et

partie af 100 Hittar, uti tre veckor in i
Lithauen, femton mil ifrån Armeen, dog fju
Fanor Polackar på flygten och tog fjutton
fångar. I lika måtto anförde han under Ge¬
neral Major Mejerfelts-commando i fjorton
dagar två partier kring Drefden, och un¬
der canonaden föll in i förftaden, fönder-
högg deras Spanfka ryttare och dagbommar,
jagade deras vackter in i Staden; gick nat¬
ten derpå in med båtar under Fattningen på
Elbftrômmen, dereft han förftörde deras
Qvarnar fom lågo på vattnet, få ock hvad fom
eljeft i Staden kunde förekomma, 1708 var
han med uti A&ion intet långt ifrån Me-
fkovitz, ehvareft Ryfke Generalen illand med
några xooo man bief dagen på flygten: vida¬
re följde han med förenåmde Taube på par¬
tie om natten tre mil ifrån Ramna och med
300 man dog några 1000 Cosfackar och
Rysfar, famt en annan gång med General-
Major Krufe åfven nedergjorde et partie
Cosfackar; med bemålte General Major vardt
han och commenderad at fitta af til fot med
300 man Dragoner och gjöra förfta anfallet
vid Staden Carnin, der han fönderhögg dag-
bommarne och fedan commenderade atta-

qven i Staden til vidare Soutien af Caval-
leriet; för desfa mogna prof af defs tappra
och ofordträckta mod vardt han 170g den
2 Februarii Majpr af förenämnde Dragone-
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Regemente, federmera en mil ifrå Staden
Opofsva utfkickad med 300 Håfiar at und-
fåtta Capitaine Tiefenhaufen, fom af Rysfar-
ne var kringrând, hvareft han dref dem pä
flygten, men mâfle fedan fjorton dagar der-
efter af fienden uthiyda en Bloqvade uti be-
målte Stad, til defs de fingo Secours af Ko¬
nung Carl : under belägringen vid Pultava,
då han ifrån Byen Sucki vid Rysfarnes trans¬
porterande ôfver Strömmen commenderad
med fex Compagnier, at taga i ackt deras
företagande, råkade han i Aötion, fom ifrån
Klåckan 10 om morgonen varade tils in emot
aftonen, då fienden vid General Major Creutz
ankomft med defs Collonne, måfte retirera:
biviftade fåledes til flat Bataillen vid Pul¬
tava,. och blef fången vid Niepern. a Fick
efter återkomften 1722 den 27 Junii Ofver-
fle-Lieutenants Titel, och Ryttmåflare indel¬
ning vid Södra Skånfka Cavalleriet, i fam-
m3 befallning Adlad, 1737 den 17 Febru-
arii , Ofverile och Commendant på Ward-
berg, född uti Norrköping 1678 den 16 No¬
vember. I 1742 den 9 Maij barnlös, Gift
uti Ryfka Fångenfkapen med Maria Baum-
haur, född i Braband, Gift förut uti Kö-
ningsberg, fom då var Enka. Hon "j" 174^
den y;te December.

Son af Handelsman uti Norrköping, Hart-
vig Hansfon Bandholtz, en Borgare-Son i
Kiel, född 163? den 7 Junii, f 1686 den
30 Maij, Gift 1664 den 29 September med

S Eli-
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Eiifabeth Lothigiå, PröOens och Kyrkoher- i
dens uti Norrköping Mag. Johannes Lothi- I
gii Dotter, med Catharina Valentins dotter
Hôkert aïlader.

Svenson, Magnus, född i Norrköping
i68f» Han Difputerade pro Baccälaureatu
Theolögico i Röftoc^ 1712 den 12 April
De Conjugio CKftfïi Myjlico cum fidelibui.

Von Carlss'on, Carl, (d.) Ar 1719 den
21 Maji Adlad: farnma år introducerad, och

Johan, (e.) 1720 den 23 Martii Adlad
och intagen pä fin Bröders Nam mer.

(d.) Kallad förut Carlslon, blef efter än-
lagde Studier vid Upiäla Académie, fatnt
Utrikes refor, 1708 eXttaordinarie CanCel-
lift vid Riks-Archivum, famt tillika Aufcul-
tant 1 Svea Hof-Ritt, 1709dert 14 Deceiil» I
ber extraordinurie, och 1710 den 9 Febru*
arii ordinarie Regiftrator i förenämnde Arc¬
hivé. I712 Prorocftils - Secreterare uti De-
fensfions Commisfion, 1714 den iftde De¬
cember Protocöils-SeCretetare vid Krigs & Ex¬
pedition, i lä m ma heftällning Adlad, 1719 |
den 8 Junii Expeditions- Secfetefåfe ibid., ,

1727 den 30 Auguiii Càncellie-Râ'd, 1729
den 19 Martii Stats-Secreterâre vid Krigs-
Expedition, 1731 den 1 f juîii Fri-Herre,
men e| inïroduceîàd, född uti Norrköping
168Ö den 13 îvfàij. f i Stockholm 1737
dert Î7 November Barnlös, begraîvën uti
S:t Ulricäs Ëleofiôr® Kyrkà, Gift med Jo»
hanhä Catharina Eficsdottgr Gyllenbriiig-.
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(e.) Bief efter idkade Studier vid Upfa-
ja Académie, 1719 extraordinarie Cancellift
"vid Krigs-Expedition, i famma beftållning
Adlad, refte derpå Utrikes, då han efter å-
terkomfien vardt 1723 den 11 januanrii Hof-
Junckare, 1731 den 10 November Kammar-
Il rre, född i Norrköping 1698 den 24
Maji. Gift 1733 den io November, med
Fri-Herrinnan Maria Löwifin, til Brandal*
jfund, och Catharina Jåcobina Jacobsdotter
Wattrang;

Söner af Politise Börgmåfiaren uti Norr¬
köping, Carl Johansfon, Borgare-åon uti
Norrköping, född 1648 den 12 Augulfi. f
1707 den 23 Augufti öch Chriflina Jacobs*
flotter Spalding, född t6y6 den 24 Novem¬
ber. Gift 1678 den 6 januarii. f 1721 d.
23 December.

Von Tökne, Peter, år 1731 den ip:dé
Julii Adlädy famma ar Introducerad. Kals
lad förut Tôrné, blef 1704 den 4 Novem¬
ber Volontaire af Fortification, 1706 Fôraré
utaf Gardet, 1707 Sfergëant inbid. och fam*
fria år den 23 NoVember Fendrich ibidem,
bivifladë derpå Feltfiagfet år 1708 vid Hos
ioffinj och åt 1709 vid Pultäva, där häri
värdt fången, efter åteirkohiliönj 1722 den
19 Junii Lieutenant ibidem, uti famma be¬
ftållning Adlad, !737 den 20 junii Major
af Nylands Regemente til Fot, biviftadé
derefter 1741 och 1742 års Felttåg i Fins
landj 1747 "den 16 Âpril Ofverfie-Lieutenant

S è ibid;
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ibidem, Î748 den 7 November Riddare^af
Kongl. Sverds Orden, 17^2 den 14 April Öf-
verfte for TavafteHus Läas Infanterie, född
1690 den 2 Junii. Gift, I:mo imed Anni
Barbara von Bagdonowitz, ifrån Preusfen,
2:do med Eleonora Sophia Riben, j:tio med
Fri-Herrinnan, Johanna Armfelt.

Son af Tull-Infpeftorea uti Norrköping,'
Matts Hansfon Torne*

Asp, MathiAs, Th. Doft. och Dom-Proft
i Upfala. Var född 1696 i Norrköping,
hvareit hans Fader Petrus Afp, Superinten.
denten i Hernöfand, då var Kyrkoherde. Mo.
dren het Elifabeth Steuch, Dotter af Årke.
Bilkoppen Dr. Mathias Steuchius. Vål un¬
derbygd, kom han 1706 til Lund, hvareft
hans Morfader då var Bilköp. Relie deri-
från 1713 til Upfala, och gjorde fig igenom
de vanliga profven, värdig til Magiker-
Bref, fom honom 1716 frånvarande gafs.
Samma år började han fin forfia Utlåndika
Refa. Från Götheborg, geck han Sjöiedes
til Holland, och derifrån til England. I Ox-
fort nyttjade han en Hudfons infigt i Greki-
Ika Lärdomen, och hörde i Paris en Four-
mont och en Longuerue i Arabilkan låfa,
gjorde och hår bekant/kap med den bekante
Antiqvarien och Benediftiner Muncken Mont-
faufon, äfven fom han ock för Homeri /kull
blef Fru Daciers vån, fom var få aldeies kår
i Grekilkan, Ifrån Frankrike togs vägen til

Tylk-
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Tvikland, och uppeholt han' fig mot half-
annat år i Altdorff; hvaréft han icke aliénait
fortfatte fina Talmudilka Studier, utan ock
i ilutet af 1717 utgaf vid jubel-Feften The-
fes Lutheri, dem han under en hôgtidelig
Aét och i 9 timmar emot âtlkillige fig då
inilåliande Munkar och Jefuiter tappert för-
fvarade. Academien gjorde honom för fitt
omak, til Docens och Candidatus Theolo-
gi$. Följande året gjorde han en refa ge¬
nom åtikilliga delar af Tylkland, och kon»
öfver Holland tiibaka. 1 Upfala blef han
genaft Docens, få i Hebraeifka och Greki-
Jka PhiJologien, fom den Theoretilka Phi-
lofophien. 17x9 updrogs honom förrättan¬
det af Vice Bibliothecariatet, hvarpå han
1722 feck fullmagt. Med en ung Gref
Cronhielm,!gjorde han 1723 en refa til Tyik-
land, och uppeholt fig å nyo en tid i Alt-
dorfff Aterkona 1724 til Upfala, der han
efter mycken bevifad Ikickelighet i Lär¬
doms - Hiftorien och Talmudi/k kundlkap,
bief âr I7290Poefeos, och 1732 Eloqventiae
Profesfor. Är 173? låt han priftviga fig,
blef 1737 Theologie Profesfor, 17^2 Theol,
DoAor och 17^6 Prim. Theol. Profesfor ock
Dom-Proft. Han var och Ledamot af Kongl.
Vett. Societeten i Upfala. Brukades ofta i
Academiens namn til Orator, och talte ibland
pä Grekiika. Til Hut var han defs åldfte
Lårare, och dödde i Upfala den 8 Julii
1763. Han var flark i de lårda, fårdeles

S 3 Ôfter-
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Gfterländfka Språken. Prefiderade fåfom
Profesfor for Sjuttioåtta Difputationer. JVi-
tilk i Laran och uppbyggelig i fm lefnad.
Gift med Fru Margaretha Catharina Waidia.
Likpredikan ôfver honom hölts af Årke-Bi-
/kopen Do&or Sam. Troilius, och Parenta-
tioner, af Profesforen J. Amnéll och Magi.
fler Docens, Sedan Gracas Lingvac Le&orn i
Linköping Jacob Hultin, hviika finnas uti
et Vårk tilhopa Tryckte, och utgåfvos i Up.
fala år i~'k.

Defs Tryckta Arbeten äro: Difputationer,
Programmer, Likpredikningarôfver Dom-Pro,
fîen 01. Celfius i70, ôfver Årke-Bilkopen
Henric Benzelius, I?f8.

CSe Sv. Mercurius for år 1763 — Maji
Lîânad, pag. 380 och följande.

Carlskiöl», Carl, år 1743 den 24. Sep¬
tember Adlad, 1746 Introducerad. Kallad
förut Hultman,, blef efter idkade Studier vid
LJpJaJa Académie, år 1720 Extraordinarie
Canceilift uti Krigs- Expedition, år 1724 i
Maij anträdde han med tilflånd fina Utrikes
Refor och under defarama befordrades år
1725" den 28. December til Copift vid be-
malte Expedition, efter återkomfien, vardt
han 1728 den 20 Jannarii Cancelliit ibidem.
IJ40 d. is Ja,nu. Andre Regiftrator ibid.
1742 den^i Februarii Protocoils-Secreterare
uti Krigs Arenderne, i famma befiållning Ad¬
lad, 174? den 23 December Krigs-Ràd}

Stads-
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Stats -Secreterare vid Krigs Expedition famt
1772 Landshövding Ôfver Vållrnanlands Län.
Comtnendeur af Kongl. Norftjerne Orden den
-ju September 1772. På begåran afikedad
dcrifrån i?8f. bodd uti Norrköping 1698
den 3 September, död den 4 Julii 1788,

Son af Köpmannen i Norrköping, Loren®
Huitman, och defs fednare Haftru Margare¬
tha Carlsdotter, född i63o den 18 Januarii^
f i7s'3 den 2r Januarii.

Ehrenspet^ , Peter, (a) och defs Bro¬
der-Son.

Abel, (b) är 1702 den ro Januarii Adla¬
de, 1703 Introducerade, föito.

Peter, (c) äfven en Broder-Son, 1704 d. 6
Maij Adlad, och på denna Nummer intagen.

(a) Kallad förut Speet, var Faftor vid
Norrköpings Klådes- Manufafiorie, af dcf$
Förfäder uptagit, det han utan något Kro¬
nans förfkott, med den drift drifvit, at han
årligen til Mlitairens beklådning har lefve-
rerat anfeenlige Partier af godt och dugeligt
Boj och andre Jortamenter, född i Norrkö¬
ping 16 , f 1702 ogift|, fe-
dan han kort förut famma år den 22 Majl
gjort fitt Teflamente.

Son af Handelsmannen och ManufäOori-
flen i Norrköping, Peter Speet; född i Ly-
beck, fom inrättade år 1642, et Vantmake-
rie i Norrköping och derå fick 16^2 d. 24
Maji ftadfäflelfe: Kallas då Klåde-Faftor,
hans Enka Malin Larsdottar lefde 1666,

4 00
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(b) Bief 1697 Ryttare af Oflgjötha Caval,

lerie, 1698 Corporal ibid. 1701 den 9 Fe,bruarii Cornett ibid. famma är den 17 ÖAo-ber Lieutenant ibid. i famma behållning Ad,lad, for defs tappra och redeliga fôrhâllan,
de, 1703 den 12 December Capitain af Ôf,
verfte Gufîaf Adam Taubs Dragone-Rege,
mente, 1710 Major af Uplands Regementetil fot, 1711 Major, af Öligjötha Regemen,te til fot, född i Norrköping 16 ,
t 17 •

Son af Råd-och Handelsmannen i Norr,
köping, Hinric Petersfon Speet.

(c) Var då Facior öfver Klåde-Åfanufac-
toriet i Norrköping, och hade då redan gjorttil Kronan et förfkott innemot Ethundrade
Tufende Daler Kopparmynt, fick federraera
Directeurs Titel, född i Norrköping 1676.t 1737 den 24 April, utan manliga Arfvin-
gar, fedan hans ende Son, Extraordinarie
Cancelliften i Kongl. Cancelliets Krigs-Ex¬
pedition, Petter Petterfon Ehrenfpetz, blefi Norrköping 1736 den 6 Januarii ogift i-
hjålfkjuten af Regements-Fåltlkjåren vid Ofl¬
gjötha Infanterie, Liborius Baumgart. Capi-
tainLieutenanten vid Nylands och Tavahe-hus Låns Dragoner, famt Çapitain i KonungStanislai tjenft, Carl Hinric Ehrenfpetz,fom dödde i Stockholm 1747 ogift, var fö¬
renämnde Directeur Ehrenfpetz naturlige Son.Direöteuren Ehresfpetz blef gift 1710 medGhrifiina Carisdotter, född i Carlscrona 1683

den
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den t Maji, f 1718 den tf Maji, Dotter
af Capitain vid Aramiralitetet, Carl - - -
fom berättas hafva varit Konnng Carl den
X:s naturlige Son, och blifvit pä Konung
Carl den XI:s omkoftnad ilâteligen begraf-
ven.

Son af förenämnde Råd-och Handelsman
i Norrköping, Hinric Petersfon Speet.

AdeiswÅrd, Johan, år 1719 den 10 De¬
cember Adlad: 1720 Introducerad. Kallad
förut Hultman, blef 1708 Volontaire, Föra¬
re och Sergeant under General-Major Sinc¬
lair» Regemente, 1709 Fåltvåbel*ibid. 17to
in Martio Fendrich ibid. 1711 in, Augufta
Lieutenant af Öftgjötha Regemente til Haft,
J714 den If Febraarii Capitain-Lieutenant
vid Adels-Fanan, I717 den 6 April confir-
raerad. 1718 den 26 Junii Ryttmäftare ibid.
i famma beftållning Adlad; har biviftadt
1710 års Feltilag vid Helfingborg, famt 17*8
års Compagne uti Norrige, 1721 den 19
Januarii atlkedad, Född uti 'Norrköping
j 6 , - t l"29i gift med Alet-
liea Silfwerftröm, Cammar-Râdet Johan Silf-
werftröms Dotter, med defs fednare Fru,
Alethea Georgsdotter de Befche til Forfsmark;
Fru Silfwerftröm fick federmera Capitain'e
Alexander deGeer.

Son af Köpman i Norrköping Lorentz Hutl-
man och defs förra Huftru, Johanna Nilsdot-
ter Broms. Född 1689 den If Januarii. f
1696 den 19 Martii.

S f Fö-
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Forelius, Hemming, född i Norrköping.
Han Difputerade 1631 under And. Norco-
penfis, Nordenhjelm, De Gubernacula Jm.
perii togati. Profesfor i Upfaia redan 1691
uti Latinlka vältaligheten. Han Prasfiderade
for 66 Difputationer,

Asp, Carl, Magifter, Logices & Metha-
phyfices Prefesfor vid Upfaia Aqademie,
föddes uti Norrköping år 1710 den 2£ De¬
cember. Fadren var Magifter Petrus Afp,
då Kyrkoherde därftådes, fedan Super-inte^
dent i Hernöfand; Modren Elifabeth Steuch,
Årke-Bilköpens DoAor Mathiae Stenchii Dot¬
ter. Han kom är 1719 til Kongl. Acade-
mien i Upfaia, och efter flerç Lårdoms-
prof, utgaf 2:ne Difputationer in 4-'to, den
förra år 1732 den 10 Maji, de concurfu
Causfae prims cumcecundis, under Profesfor
Er, Alftrins infeendçj den fednare, de ori¬
gine mundi, år 1734 den 3 Maji, under
Profesfor Anders Winboms Praefidio, Hôlt
åfven et bundet Svenlkt Tal är 1731 den
18 November til Underdånig Fågnads-be-
tygeife vid Högft-Salig Konung Fredsics,
hemkomft ifrån Hesfen, hvilket är tryckt i
4:to. Blef år 1734 Philofophiae MagiftCD
famt 1737 Docens uti Philolophilka FacuU
teten och fick famma år Fullmagt på PW"
lofophilk Adjunftur hår vid Academien.
Framftåldte åfven Magifter-Frågan vid Pt°-
Sjotianen, fom det året dårftådes höfts- Pe*

fedaha mot flutet af famma år 1737 til
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Utrikes orter, och befökte de maft namn¬
kunnige Uni\»erfiteter. I fynnerhet uppehöll
han fig i Magdeburg, der han i halftannat
âr afhörde Baron Wolfs enfkildta förelås¬
ningar, och i Tubingen, der han begagnade
fi g af en Bul finger, Weisman och Canzius.
Återkom til Sverige 1741 om Höften och fö¬
retrådde kortt derefter Secreterare - Sysftan
vid Confiftorium Açademicum i Upfala, nä-
ftan i 3 års tid. Föreflogs fedan 1746 til
Logices och Methapyfices Profesfionen, ef¬
ter Profesfor Ullén, famt år 1748 til Mora-
jium Profesfionen efter Lagman Grönvall.
Höft på Cqnfiftorii Academicii vägnar en
Latin/k Oråtion år 1-49, på Hans Kongl.
Höghets Prins Carls Namns-Dag. Fick år
17U den 14 januarii N|dig I ullmagt pä
jLogices och Methaphyfice» Profesfionen hår-
ftådes, efter Profeslor Calfenianus DoAor
Nils Warelius och höll famma är den 13
Junii fin Intrades-Oration: de varia Metha-
phfices facie. Företrädde efter Hög Befall¬
ning Hans Excellence, då varande Acade-
miae Cancellerens ftälle vid de är I7f8 håll-
ne Protnotioner uti Medicinfka och Philofo-
philka Faculteterna oeh meddelte fåfom Rec-
for Veniam promovendi, Andrae gången var
han Academiéns Reftor 1767. Århöll 177©
af Kongl. Maj:t i Fjäder Tjenftfrihet. Pro-
clamerade år 177? d. 2 Maji, den af Pro¬
fesfor Moderns, öfver Archiatorn och Rid¬
daren von Rofenftein författad^ Pafentatien,

erae,
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emedan Au&ôr fjelf af fjudom var hindrad.

Dôdde år 1782 den 16 Julii, ogift, p|fin gård Wittulsberg i Upland, där han de
fednare åren af fin lefnad bodde och blef
begrafven uti gamla Upfala Kyrka.

Profesfor Afp hade en reslig Krops-våxf
et öppet och /könt anfikte, famt et gladt
och muntert finne. Under hans Praefidio är
v ål ingen Difputation utkommen, icke eller
har han lemnat några andra lårda Arbeten
efter fig, utom de hår förut anförda, och 6
Programmer, utgifne vid defs 2 Reåorater;
men vid fine offenteliga Förelåsningar använ¬
de han mycken flit, hvilka ockfä af hans
ftarka och välljudande utförsgåfvor fingo be¬
hag och eftertryck.

Brocman, Nils Reinhold, Asfesfor och
Kongl. Bibliothecarius, Föddes i Norrköping
1731. Fadren Adam Reinhold Brocman, To¬
baks-Fabriqveur, var yngfte Sonen af Ty-
fke paftorn dårftädes, Prollen Reinerus Broc*
man, få bekandt för de många nyttiga Skrif¬
ter, han af egit Tryckerie i Norrköping ut-
gifvit. Modren hette Chriftina Coryiander.
Efter Fadrens tidiga frånfäile, då Brocman
endaft var i fitt tredje år, fåg det vidrigt
ut för hans framtid, men Förfynen gaf ho¬
nom en huld Stjuf-Fader, fom låt hans un¬
dervisning vara fig om hjertat. Anteligen
kom han til Lunds Académie, der han med
den drift och framgång fina Studier fortfat-
£e, at hao dömdes vårdigtil at blifva ibland

defs
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flefä Lärares antal. Sedan han dårftådes I7f i
fåft Lager -Crantzen, hände honom den lyc¬
kan, at 175*2 fâ följa framledne Etats-Rå¬
det Langebeck på defs refa kring Ofterfjôn
för Nordi/ke Monumenters famlande och Af-
ritande. Vid Nyårstiden 1755", var denne
refan fulländad, och då återkom Brocmart
til Lund, fôrfedd med flere artige och vigti-
se anmärkningar, dem han under iefan fam¬
lat. Han vardt af vederbörande, i7?8, fö¬
retagen til en då ledig varande Juris Ad-
juncture, til hvilken han ock fin fkickelighet
Docuraenterade ; men fom detta flog honom
felt, och han fåg at den Academifke vågen
til lycka Ikulle blifva honom alt for lång,
uppoffrade han fin hog, helt och hållit, åt
öst Hifiorilka Studium. Nu företog han fig
at utarbeta en Afhandling om Runornes ål¬
der, hvilken jemte Sagan om Inqvar den
vidtfarne, banade honom vågen til et rum
i Kongl. Antiqvitets Archivum i Stockholm,
dar han 1760 fâfom Cancellift, började gjö-
ratjenft, och kort efter, nemligen 1762 vardt
med Asfesfors och Kongl. Bibliothecarie-Full-
magt hedrad, åfven fom han ock blef Tran-
flator i gamla Nordi/ka Språken. Man har
vål uti Allmenhetens händer, få tryckta be¬
vis på en flit och möda, fom Asfesfor Broc-
man til den Nordifka Hiftoriens uplysning
använde; men uti Kongl. Antiqvitets-Archi-
vo förvaras de vidlyftige och interesfante
Samlingar, fom härom nogfamt bära vittnes¬

börd.



e86 Norrköpings Minne.
börd. 1763 gjorda han en refa til Helfiru
geland, for at dâr uhderföka om några gam.
la minnesmärken, och år 1764 en til Dan.
hemark, för at famla de återfiäende Svenika
Handlingar i Köpenhamn, fom i Rofcildlkà
Freden 1648 lofvades, men aidrig lefvereràs
<3eSi Uti en egen angelagenhet reite lian
hem ifrån Dannemark, vid ilutet af föres
hånande är 1764 och årnade fig andra gån¬
gen åfiad at fortfåtta fut gjoromål, når do-
den kom emellan Och den 2f Mäji. 1770 än-
dade hans dagar. (Meddelt af Herr Secrè-
teraren Sigfrid Ga h m Pehrsfön och upfàtt
af Amahuenfis vid Kongl. Antiqvitets Architf.
Herr Johan Adolph Stechåd.

CiiNGiùs, Magilus Nieolai: Studerade
flitigt och difputerade 3:ne gånger i Upfäs
la: fifta gången 1644 under Profesfor Marfc
Olaus Nycopenfis, ï)e caujji-s in gentre et in
épecic de causja finäli. e

Schenbom, Anders ^ Ofvcr-Direäeur, äå
hu i 'allmänhet känd fâfom uppâ fin tid, en
ibland de hörfte Manufaktur ldkare i riketj
var född d. 4 Marfii 1718, bief handtvärs
kände borgare Och fabriqveur 1740, gifte fig
1743 med Maria Beata Hoffler, dotter af
Rådmannen Baltzar Hoffler i Nyköping, ins
geck 1748 handel med Asfesforen i Kongh
Commercé - Collegio Herr Harald Urlander
Om Ehrenspatifke -YllemänufaAur vårket härs
Ilades, hvilken afilenligà rörelfe han leders
jiaera förökade oéh bedref alt til är i?73-„
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.År i'7<fo förordnades han tiî FaCtof öf-
ver Kronö-Gevårs-FäCtoriet, hvilket varie, lika
ined andre fådane uti riket, är 1756 under
visfe beting updrogbs FäCtorerne til evårde-
delig ågo. Detta bebygdes då af honom,
förökades och bragtes uti fullkomligafte ord¬
ning och drift, få at Gevårs arbeten af ailà
flag och ypperlig godhet, utom dylika för
Ktonatts behof, tilvärkades och affattes få
innom fom utom riket. Uti båda desfa ma.
ïiùfaôarer åftadkom han under fin tid til-
vårkr.ingar för mer än yo tunnor Gulds be¬
lopp- o

Ar 1-75:3 blef härs Rådman Och ärthu
mera kånd fom fullmägtig för Staden vid
1752, 1756 och 1762 arens Riksdagar. Hän
benådades ar 1756 med Directeurs Fulimägt
déh bief år 1763 uppå tvänne Kongl. Cblle-
giers anmälan Ofver-DireCteUr.

Med en ärfd förmögenhet, hvilken up¬
på i7405talet ånnu räknades för något mer
ån vänlig j och lika fördelad med fitt gifte ^
Var denne medborgaren under heia fin lef-
nad känd fom ganfka välgörande och ded
behöfvandes visfa rilllygt.

F.n fårdeles drift och arbets förmåga j
btägte honom efter tidens föranledande uti
flerfaldige rörelfer. Som billig, verkfam och
förmögen, ernottogs Iran öckfa allefiàdes ger*
ha och var fåleds under bedrifvändet af desa
le hufvudrörelfer tillika Handlande ^ Skeps-
Redare^ och ägare til månge qvarnatj plana

tager y
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tager , Stads - famt Lands - fafiigheter och
Bruk.

Under Pcmmerfka kriget vid flutet af
I7ço-talet entreprenerade han med Kronan
Om lefverantfer for Armeens behof til flera
milioners belopp. Härunder gjorde han in¬
tet affeende uppâ egen vinning, blott ar¬
bets rörelfe och förtjenft kunde ökas uti fo-
flerbygden. Ockfå uphjelptes och gagnades
fåmedeift alle handtvårkerier uti Norrköping
och Ståderne däromkring.

De förfia åren af 1760-talet företog
han et fiorre arbete: uptagandet af Atveds
Koppargrufvor, hvarntaf det nu lyfande,
riksgagneliga Åtvidabergs Kopparvark blif-
vit en folgd.

Efter alt detta, blef han en ibland de
flore rörel feman och mifskände medborgare
hviika hemföktes 1765 och åren dårpå må-
fle förlora anfenlig egendom uppâ växel-
courfens fnabba fall, rådande Lurendrägerier
och upkomne otålige fallisfementer.

Om fâleds Jyckan icke krönte denna
fållfynt driftige och välgörande Medborga¬
ren med flutelig rikedom, fegrade han
dock ofver henne, då under ökade år och
minflkad förmåga, belåten med en af Konun¬
gen tildeld penfiorv famt inkomften af et ef¬
ter 30 års förvaltning nedlagt Rådmans äm¬
bete, han vid 68 åra ålder feck dö nögd uti
den tilfredsftållande ôîvertygèlfen, at til Sju
efterfcfvande barn och tre barnabarn hafva

éf<
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êfverlemnat efterfolgden uti vackra Medbor-
gerlige tånkefätt: goda och nyttiga gärnin-
ningar. Måtte Norrköpings Stad, altid in-
nom fig aga lika uplyfte, lika gode Med¬
borgare ! ! !
Prsefidenten Leijonftjårnas Lefverne»

Figrelius, Daniel, var fon af Proften och
Kyrkoherden i Landeryd i Linköpings Stift
Herr Nils Hemmingsfon o) och yngre bro¬
der til Domprofien i Linköping Magifter
Bengt Figrelius. h) Han hade utom defs 2:ne
andre bröder Olof c) och Niclas, d) och en

T fy-

e) Nicolaus Hemîngi bief Paftor i Landeryd l$<)6
Alhelgona tid, Proft 16 och affomnade 1634»
Defs gifte har man ej kùndikàp otn.

i) Benedictus Nicolai Figrelius, född iéöo. Stu*
tient i Wittenberg 1615", i Upfala 1621, Magi¬
gifter dårftädés 1629, Leftör i Linköping 1630
och tillika Paftor i Skeda 1634, Domproft r6s6
död lé8l den 18 September. Af defs barn blef
Nils Bengjsfon Figrelius adlad år 1682 med nam¬
net Gripendahl, och värt Ofver - Infpeftor vid
Saltfjudcriet. Anders, dog fom Student i Upfala
1670 den II November, Zachrias affomnade i
Hamburg, och dottren Ingrid vart gift ined Le-
öoren i Linköping Samuel Dalin.

c) Om Olof Figrelii öden vet man ej mera, ån at
han lämnat en fon Olof Olsfon Figrelius, en be¬
römd Medicinå Doûor och Medicus i Fablun,
och Jcnathan, hvilken affomnade 1674 i Maji
fom Kämnår i Stockholm.

d) Nicolaus Nicolai Figrelius blef Student och i
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fyfier Margaretha, fom uti fitt gifte med
kyrkoherden Nils Emundi i Rapltad, blef
moder til Riks-Rådet Baron Emund Gripen-
hjelm. <•) Som naturen begåfvät honom med
et lyckeligit fnijle, fpardes ej möda at vi¬
dare upodia det genom nödig undervisning
i yngre åren, ocn fedan vid hôgfcholan i
Upfala ^ hvareii han och defs broder Bengt
infkrefvos fom Studenter i Oitgötha Nation
i November månad år 1621. Han kallade
fig då alienafi Daniel Nicolåi; men antog
åfveri fom defs Syfkrin federmera namnet
Figreliusy af hvad anledning har man fig
ännu ej kunnigt. Under de flere år, han
Vid detta Lårofåte uppehölt fig, blef tidert
flitigt använd til nyttige vettenikapers in¬
hämtande, och fedan han genom 2:ne Di-
fputationer f) àfiagt prof af fin förkofran,

vardt

Ôftgôtha Nation i Upfala ilifkrifven 1631 d. i y
December obekant bvar han ftadnat.

e) Emund Nilsfon, föddes i Skôfde îélZ déa 24
Martti, Student i Upfala 1640 den 21 Martii,
då han efter Modren kallade fig Figreiius. Hi-
flor. Pröfesior i Upfala léyo, Kongl. Secrétsrare
Och adlad under namnet Gripenhjelm, famt tilli¬
ka Konung Carl ix Informator iééo. Baron och
Riksråd 1673, dôdde 1675 d. Iy December. Defs
Sylter Sara var gift med Profesfor Magnus Cel-
fius i Upfala.

f) Refponderade i Upfala 1024 den 2 Gftober un¬
der iEfchil Peinto : De Veritate S fûlfitate 4:to'
Bifputerade Pro gradti 1628. ib. De Cellfa £3 CaV,'
fato in generc. 4;°.
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vardt han Philofophiå Magiher år 1629 d.
IO Febriiarii. Han valde Lagfarten i fyn-
nerbet til (it hufvudfludium, och forvårfvade
fig dår uti en utmärkt och grundelig infigt,
fom det vedermåle han dårpä låmnade i Or¬
leans är 1637 g) nogfamt intygar, och hvil-
ket gjorde honom förtjänt til Doctors hat¬
ten (en den tiden fållfynt värdighet i Sve-
rjoe) hvarmed hart hutade fine utlindfke re¬
for, och efter någre års frånvaro, kom hem
til ht Fädernesland igen.-

DoAor Daniel Figrelii öfrige lefnad år få
förknippad tned en del af Norrköpings ö-
den, under det tidehvarf, han ägde hôgfla
flyrelfen hårfiädes at man ej kan nämna den
ena, utan at ockfå ihågkomma det andra.
Samtna Period år åfven få märkvärdig for
denne Staden, och fa litet kand, at man
förmodar, det närvarande Invånare,,långt i-
från at ledfna öfver vidlöftigheten af denie
fefvernes belkrifning, fnarare torde finna nö¬
je uti, at blifva underrättade om deras fö¬
delfe ort under en tid, bvarifrån den råk-
tiar fin hufvudfakeligafié forkofring och til-
växt.

Sveriges hora Konung Gustaf Adolph ,
hade under hela Sin regering fökt at bringa
handel och näringar i flor, få genom allmån-

T 2 ne,

g ) BifputatiO in-auguralis ijuridica ad Ltgem Cor•
ntliam de Sicarns £3 1'ompejam de Barricidiis.
Aurclii 1637 in 4:to.
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ne, fom enJkylte förordningar. Norrköpings
ftad hade i iynnerhet rönt denne odödlige
Herres omvårdnad} år 1620 ftadfäftade Han
befittningsrätten på de Saltångstcmter, fom
i följe af Hertig Johans placater åren 1613
och 16x4 förft blifvit bebygde : Han gaf cck-
få vidare tre års friheter för alle ftads-om-
gålder til dem fom federmera dårftådes up.
rattade någre bygnader, och at oka Stadens
inkomfter, Ikånkte Han dårtii, utom andre
förmåner, afkomften af klådhufet, dår alle
utländike tyger ftåmplades och förtullades,
och änteligen utfärdades år 1620 d. 26 April
de privilegier för Norrköpings Stad, fom
til denne ftunden åro grunden til defs råt-
tigheter, och hvars original på pergament
ånnu, i Stadfens Archivo förvaras. Men med
alle fådane förmåner kunde åndå ej ända¬
målet efter åftundan vinnas. Denne ftore Ro¬
nungen upoffrade fit lif til Religionens och
Fäderneslandets förfvar, och lämnade Rikets
ftyrfel til en omyndig Printfeffa, ung til åren,
men handledd af mogne och om det allmän-
ne ömme förmyndare. De arbetade på lam-
me plan, och mödan var ej förgäfvesj dock
måfte hindren förft röjas utur vågen. De
Konglige Förmyndarne utfärdade dårföre
år 1638 d. 16 Maji uti Drottningens namn
til Norrköpings Magiflrat följande ilkrif-
velfe i Efter Vi i förleden tid forflåt hurii
Norrköpings Stad ej ännu kan komma uti
det goda tiljländ och vilkor, fom Vår och Rikets

tjdnftf
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tjdnft, jämte denne Stads eget bdjla fordrar,
och fådant fel, kJ/7 andre orfaker Jkal här¬
röra, at de uti Stadfens Magijlrat, hvilkes
otnforg borde vara, at Stadfens privilegier,
rätt och rättigheter, få och handels och po-
litie ordningar med tilbörlig åhåga mätte ta¬
gas i agt, handhafvas och brukas, Ofs och
Staden til goda, Jlörfta delen fig därom in¬
tet hafva vårda låtit, förevändandes deras
ringa underhålds medel, och varande mera
om fin privat välfärd bekymrade, än huru
Staden i gemen til någon for och upväxt
Jkulle kunna blifva befordrat. Så på det få¬
dant härefter ma kunna förekommas och bo¬
tas, hafve Vi nådigfl godt funnit och belef-
dat bemalte vår Stad Norrköpings förra op-
börder och inkomftcr til at förbättra, därige¬
nom få ämbeten med qvalifcerade perfoner
och fkilig befoldning efter ämne må blifva
förforgde, fom ock andre Stadens börder och
bygnetder til defs nytto, förkofring och heder
uppehåldne, ocn til den ändan efterlåtit för
vår Stad Norrköping til defs förra intrader
förf uti tolag af alt inkommande gods främ-
mandom eller inlättdfkom tilhörigt en daler
Procento, i lika måtto af de utgående inge
undantagne en half procent, dock Ridderjka-
pets och Adelens privilegier härvid oförkränk-
te, fedan at njuta en tredjedel af accifen, bå¬
de af alt flagteri däri Staden, fom ock af
alt det öhl och bränvin, fom innom Stadens
jurisdiclion brygges och brännes. Men Re-

T 3 gerin-
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geringens omforg fiadnade ej härvid. Ma- '
giflratens ledamöter ombyttes hitintils hvarje \
ar, och man har exemple i aflerne at fetn
Borgmåflare pâ en gång futit vid Rådfiugubordet, hvanbiand de fidft valde kallades
regerande Borgmåflare. Desfe tjente för li¬
ten eller ingen lon, få få åftundade få brôd-
lôfe fyllor, och det anfågs fom en fynnerligförtjånft emot Staden, når någon ville åtagalig de famme; härigenom kunde ej annatfölja ån vårdslöshet och oftaft okunnighet ifakernss afgorande. Drottningen och Hen¬
nes Förmyndare fôkte genom påökning aiStadens intrader hjelpa fådant, få årfarne
män kunde hafva lin fkåliga utkomft, Sy-llorne blefvo åfven mera ftåndiga /i) ochMagiftraten f-aflftåldes til 3 Borgmåflare, iSyndicus och 10 Rådmän. Den forfte af des¬
fe Borgmåflare kallades Prafident, och defs
göromäl ikulle egenteligen beflâ uti juflitiensoch exécutions handhafvande 5 och fom enlård och årfaren man håytil erfodrades, blefden från fina reror nyfs hemkomne och äll¬
mänt for Ikicklighet utmärkte Doftor Daniel
Figreiius, genom Kongl. Fullmagt af den 1Martii 1639 förordnad til den fôrfle JuftitiåPråfident i Norrköping. 1)

Full-
h) Et enda exemple har man efter denne tiden 1

Borgmåftar Anderi Matslon, fom år 164° refig-
neradej men federmera finnas de "ältjåmt futit för
lifstid,

t) Ânfkônt han af flera titulera* fom Burggrefve{har jag dock i alla aftcr ej funnit honom annor-
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Fulkomligen vuxen fit åmbete, tilträdde
Jjan det famma år, och under de 2f år han
det beklädde, fäkte pâ alt fått befordra Sta¬
dens upkomft och välmågo. Til en början
författade han, utom en ikråordning for jårn-
och ftål-atbete, en vidlyftig Rättegångs-ord¬
ning til detta vårt forum uti Norrköping
açcoramoderat, fiait och lämpadt, fom ti-
tulen på defs ännu i behåld varande ori¬
ginal lyder: i fanning en mycket lård fkrift
efter den tidens imakj men därjämte
få grundad och lämpelig, at fedan den af
Pråfidenteme i Stockholms och Abo Hof-
Rdtter Herr Gabriel Göflavsfon Oxenftjerna,
Herr Johan Skytte, och Herr Jöns Kurck
var öfverfedd, och befunnen grundad på la¬
gen och laga lladgar, blef den af Kongl. Re¬
geringen gillad d. 23 Sept. 1640 och brukad
i Norrköping ånda intil år 169^ då den all»
månne Kongl. Råttegångs ordningen utkom.

Ibland defs förde goromåi var, at år 1639
noga ranfaka och ofverfe Stadens ågor, och
andre angelägenheter. En fådan nit förvårf-
vade honom fnart ett allmänt förtroende, och
i följe derutaf utvaldes han til Stadens full-
mågtig vid Riksdagen år 1640. , Han utvår-
kade dårvid en förmedling af 460 dal. S;mt
på Stadens contributioner för åren 1640 och
och 1641 hvarjåmte tilllogs halfva accifen i

T 4 ftäl-
lunda nämnas än Prâfident, och ftundom Borg-
måftare.
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flållet för tredjedelen til fonden för aflö-
ningsfiaten. Vid farorna Riksdag befaltes at
til Stadens reglerande en ny afritning /kulle
genom General Qvartermåfiaren Grnhufvud
författas, fom ockfà följande året vårkftäl-,
tes, då en ny Planta upritades, h varefter al-,
le gator, torg och broar framdeles /kulle an*
låggas j åfven gjordes påminnelfe om veder¬
lag för den jord, fom af Hertig Johan var
tagen från Staden til Johannisborgs bygg,
ningsplan, hvilket folef lofvat vid lågligit til-
fälle ihågkommas, at förtiga andre årender
af mindre vigt, fom denne drifvande Herre,
dagsman för fine principalers förmån beva.
kade.

Ehuru råttvifans fkipande var under
Doéfor Figrelii en/kylte vård, år ingen tvif-
vel at han ju åfven dräkt fin omforg til alt
annat fom lånde Staden til nytta. Af de
handlingar man fått om hånder, finnes at
Norrköpings Invånare förft efter hans hit*
komft med alfvare fatt fig före til Stadens
förkofring förföka vidare handel på Spanien,
hvaröfver Regeringen under d. 2y Februarii
1641 ej allenaft yttrade fit belynnerliga nö¬
je, ntan åfven efterfkänkte en tredjedel af
Licenten på de hemkommande varor, jåmte
det at Sjöfolket åfven til upmuntran lämna¬
des visfa förmåner i Tullen k). Det är väl

ej
å) Som något befynnerligit kan man ej undgå at

anmarka, det denne tiden utlaftades härifrån til
Holland Sparmål, brader, trådvårke, och til Haim
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ej at förmoda, det Pråfidenten fjelf, fâfom
oôfvad i dy like faker, få aldeles kunnat i
beaynnslfen ga diupt in dlruti; dock har
man orfalc tiiikrifva hans drift deras vårk-
liåliande, jåmte det biträde och uplysning
han kunnat inhämta af fin ailedne hederlige
Ämbetsbroder, den förmogne och allmänt ag-
tade Handels Borgmåliaren hår i Staden Nils
Mànsfcm, hvars korta lefnads omftåndigheter
vid annat tilfllle torde fâ fit tilifåndiga rum
ibland framledne förtjänte medborgare.

Vid denne tiden föreföll en håndelfe uti
Norrköping, hvaruti väl Doft. Figrelius (til
fin heder) ingen del fynes ägt; men fom lik¬
väl förtjänar at tydeligare uplyfas,' hälft da
ibland allmänheten ännu härom bibehäidne
beråttelfer äro nog oredige. Ar 1639 afled
ofvannåmnde Handels Borgmåftare Nils Mâns-
fon; och ehuru Borgerlkapet voro hugade,
at fåfom tilförene och efter lagarne blifva
innom Stxden, och fådant hos Hennes Maj:t
anhôllo fupplicando at åtnjuta; dock dåreft
icke fä kunde nyttigt finnas, ville de hem-
ftålla valet i gemen til Hennes Majrt och
den Kongl. Regeringen, at tilfôrordna hvil-
ken Kongl. Majrt och Regeringen hälft kan-

T ? na

burg, hvete, råg , finôr, talg, jårn och tjära ; från
Skåne hämtades iill. Staden hade ockfå begynt
lägga fig til flere ftore lkepp, hvaribland i fyn,
nerhet, Tre Kronor och Norrköping nämnas àççn
1645 och 1646,
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na fig och Staden tjänligafi vara, fom orden
i protocollet lyda5 fà blef Olof Carlsfon
Hifing af Drottningen därtil utnämnd den 9
Septemb. 1640. Han hitkam ockfå ftraxt
därefter, och aflade fin Borgmåflare ed den
2o Novemb. famma år. Onn hans upfôran-
de i forfta början finnes ej fynnerligen up-
teknat, förr ån år 1642, då han i ftället for
Präfidenten Figrelius, fom var blefven fjuk,
for fom Norrköpings Stads Fuilmägtig til
Riksdagen. Den päbudne och vedertagne
inrättningen med allmånne brygghus, til fö-
rekommande af det få kallade kättilbrygge-
riet, hade intet fallit i allmänhetens tycke,
fom förmodat at den nu fkulle blifva uphåf-
ven, och i detta hopp famlade Borgerfka-
pet fig mangrant på Kådhufet, då Riksdags-
beflutet d. 20 April 1642 uplåftes. Som de
dåruti funno famma förordning ån ytterligare
fafiftåld, upvåcktes fiort mifsnoje hos man-
ge, och allmänheten började forla och med
famljud ropa, at de ej ville undergå fådant
bryggeri, utan at h var måtte få brygga til
husbehof; men icke til falu. En ung Smed
Per Jonsfon förde ordet, yttrande fig, at
fom ingen af menige man varit vid Herre¬
dagen, fom deras båfta fordra kunde, icke
eller någon af dem varit kallade eller tilftå-
des då Riksdagsman korades, ville de up-
fånda två af fine medel til Drottningen at
vårda deras angelägenheter, Hans tal bifölts
af Erich Mjolnare, fom ytterligare tillade,
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at de foga hade at tacka Riksdagsman för,
fom vid afrefan ej velat emotuga deras be-
fvår. Borgmådar Hidng, fom markte at det
på honom egenteligen var utfedt, och där¬
jämte fynes varit en hetfig man, bröt ut i
ifver, och efter Protocollernes intygande ikai
kallat dem dragare, ölkrogare, löd folk och
hundar, dem han ville jåra åta hundebröd,
låt ock utan ranfakning kafta en Borgare i
fångelfe. Detta gjorde villan ännu Öorre,
menigheten rufade ned på torget, öfverföUo
Brygaarne, hade hemliga fammankomder,
och updålde befvärs Ikrifter, förd til Lands-
hofdingen och fedan til Drottningen fjslf,
fom kort efter kom til Staden. Saken gjor¬
de uprnårkfamhet, och 2:ne af Rikiens Kåd
Herr Per Baner och Herr Knut Poffe hitkom-
rno följande äret i Februarii månad at åhö¬
ra underfokningen, fom i deras och Magi-
ftratens närvaro på Johannisborgs Slott an-
ftåltes. De fångflige öfvertygades om dt brott,
och dömdes dels til Jifvet, dels til botor,
efter Riksfifcalen Samuel Kylanders pådåen-
de, hvilket af Hennes Kongl. Maj:t bief få
vida åndradt, at allenad Hufvudmannen /kul¬
le halshuggas, en Rådman Petter Bennick och
Erich mulnare böta och förvifas Staden, och
en Guldfmed pligta med penningar j de öf-
rige fingo nàd, I följe hårutaf miftade Per
Jonsfon Smed hufyudet pä gamla Torget d.
2y Februarii 1643 och de öfriges dom exe-
qverades. Ofver 12 y âf åro ifrän denne han¬

del-
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delfen fôrl up ne 5 dock är han ej aldeles for-
gåtenj gammalt folk veta ännu tala dårom
hvad de af förfädren hört, faft med månge
tilfåttningar. De anfe Per Jonsfons ftraff nog
hart, och en ovanlig ring, fom fynts om¬
kring fölen (en nog naturlig håndelfe ) menas
vitnat uti defs faveur. Det år fvårt at af dy¬
lika beråttelfer fälla omdöme fä långt efteråt,
och när afterne fålla honom, låra de vara
mera pålitelige, ån en föråldrad fägn: om
något faller befynnerligit år det, at både
Borgmåftar Hiftng /) fom ankiagare, och

Borg.

f) Borgmåftar Hiftng fynes fedan återvunnit Borger-
Ikapets fulla förtroende, emedan han federmera
vart utnämnd til Stadens Riksdags fullmågtig
1649 och 1654 i fall hålfan få tillåt. Han var
Fifcal i Kongl, Krigs - Collegio innan han blef
Borgmäflare hår och vigdes I gången 1641 den
16 Maji med framlédne Borgmåftaren Nils Mâns-
fons Ånka Fru Margaretha Krufe, fom dog den
4 Augufti 1642. 2:0 gången 1643 den 29 De¬
cember med Kirftin, Befallningsman Nils Jonsfons
dotter fom begrofs, 1680 dçn 8 Februari!. Han
begrofs iéfS den 2o Tur.ii. År 1645: den 16 Sep¬
tember donerade Drottning Christina til Olof
Hifing s och ett hälft tunland hrono åker viä Norr¬
köpings Stad belägen, fom Chrijiopher Ar.dcrsfon
Och Arfzoed dragare tilforene innehaft hafwe, qwitt
çch fri får alle däraf gående utjkylder, at njuta,
bruka, häfda och behålla uti fm lifstii, och hänt
Hujlruf, där han honom öfoerlefver, och fa lange
bon Ankja och enförjznde Jitter, och detta i an-
fcende iä<"til, at är ligh och fårflår.dig Olof Hf
fivg) hafvcr för fatta uti någre år bortåt, före«
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gorgmåftaren Petter Caflens, hvars broder
varAnklagad, fom deiagtig uti detta buller,
både futo i rätten $ men förmodeligen lära

ej befattat fig med annat ån ranfaknin-
peris afhörande. Uti det bref fom /krefs til
2\iagifiraten i Drottningens namn af den 23
Febr. 1643 fåges grunden dartil legat i de¬
ras efterlâtenhet och ofôrfigtiga upforandej
dock undantages en eller två, bland hvilke
Pråfidenten Figrelius torde med fåkerhet kun¬
na râknasj fä vida man under hela defs ftyr-
fel ännu ej kunnat uptåcka någon upfåtelig
förfeelfe.

Under ofvannåmnde Commisfariers härva-
ro, blef ockfå til jfkårfkådande företagen den
tvift, fom fä länge varit emellan Staden och

det

irädt och betjänt Fifcäls ämbetet iiti Vårt Krigs»
Colltgio, och därvid gjordt Ofs och Kronan alt
god och trogen tjänjl, det famma han och än yt«
terligart til Stadfens Norrköpings nytta, tilväxt,
och Jôrkofring ^ at gjora och bevifa forplichtad vä'
ra Jkat, fom orden lyda i Donations brefvet.
Detta är famma jord, fom nu kallas Bruyns torp,
och uti arf tilfallen denne flågt genom gifte med
Borgmaftar Hifmgs fondotter. Denne hans fon
■var Commiifarius, het Nils och föddes i Decem¬
ber 1647* Gift 1:0 1675 fried Ida fineman. 2:o
1679 med Margaretha ,]ons Enwaldsfons dotter.
Borgmäflar Hifingg dotter Margaretha vart gift
1662 den 22 September med Capitain Cafpet
Wulff fom dog 1669 och 2:dra gången feck hon
til ågta 1670 Rådman Mårten Warg, fem var
Änkling,
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det hår i flrötr.men infattade Meffingsbruket.
År 1628 den 23 Martii fingo Louis Degeer
och Weil2rn Gilliusfon, emot et årligt ar¬
rende af 1000 daler Silfvermynt (fem den
tiden utgjorde ungefår 70o Specie Riksdaler)
bref på all Ronungens rättighet til hiket i
Strömmen, hvilket de i följe dåraf nyttjade;
dock fä, at diiputer huru vidt dec ikulle
flräcka fig, ofta emellan dem och fiadsboar-
ne yppades. Detta med flere Stadfens he-
fvår blefvo nu under den 27 Februarii 1643
åndteligeh på följande fått biiagde, at i:mo
Hvad fifket angeck, ikulle Degeerarrte nyt¬
tja det i helä fin vidd efter det Köngl. bref-
Vet, fä långe laxgången påflod emellan Ë-
richsmåffan och Mattia å dag i September må¬
nad, fedan fkulle börgerfkapet (når de fi-
fkeri voro undantagtte, fom uttryckeligen
voro Degererne enJkilt förbehåjdne) de öf-
rige årstider, efter Stadens privilegier och
håfd åga rått at bruka deras fdkerier. 2:do
På klagomålen öfver den oloflige bodhandel,
fom til Stadens förfång af Degeerernes an¬
hörige idkades, bief ailägt, at om de årfiä-
de vidare därmed fortfara, fkulle de antaga
burfkap, och råtta b2 efter läg cch förord¬
ningar; men alt landsköp vardt aldeles för-
budit. g.-tio I afcfèende därtil, at Louis De¬
geer håfdar och brukar Stadfens Breär me¬
ra ån någon annan, genom förflor och refe-
tyg emellan hna våtk, iktxlle han förbyggä
och underhålla efl del af Nya eller Saltängs-

brott
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bron pâ fôctre åndan m). 4:to Feck han ej
med line dammar pråjudicera Hofpitalsqvar-
nen, och s:to ikulle i ftållet for vagthålning
betalas til Staden <jo daler Silfvermynt om

året,

mj tJtaf Protocollerne för åren 1639 och 1642 fin'
nes , at Begeers Måg Carl de Befche blef tiifagd,
at efter ojvértnskömmelfe förfärdiga fin anpart,
font T)ar en tredjedel i 2Jye bro. I riksdags beflu¬
tet I hyn den 24 December ânbefaltes Landshöf-
dingen at tilfe , det allmogen fom nyttjar Stadens
broar, äfven något värheligit til defs underhål¬
lande bidraga ; men fom de ej låra funnit Gg dår*
Uti, bief Landshôfdingen Ir iééo tiifagd, at fö-
ka om de ftied godö kund* fénnås något hårtil
bidraga- At åfven den få kallade Norrköpings el¬
ler Gamle bro i åldre tider varit underhåiléri a£
de kring Staden liggande håracler, intygar en Bo
jonsfoRS dom, utgifven Pålstiiåfio dag år 1380,
foin i Norrköpings Öden pag. 129 finnes anförd;
Och intet làngre'fedan ån ir X722 den 3 April,
titgaf Landsbofdingeri, fedan Riks-Rådet Baron
Ernft J. Créutz en befallning til Kronofogdarne ,
at fom Gamle bfo legat i iägervall alt fedan Sta¬
dens allmänna ritin , och den ,efter undfångne pri-
Vilcgicm bor upfåttas och underhållas af Allmo¬
gen i Oftkinds, Bjorkinds „ LSfings , Hammarkinds,
Memmings och Brå bo Härader, hoilke til fin mäld
tnäjl nyttja denne bro : fy fiadle de tilhållas at
ined förfta inkSra timmer, Och fätid famma bro i
Jlånd Öc, Det förtjänar vifferligen närmare un-

derföknifig om denfie fak, bålft i deffe tider, då
Stadens inbyggare årligen måfte få kånbart enfam-
ine contribuera til alle broarnes underhållande, då
de likväl både af håfd och genom undfångne råt-
tigheter fynas ågä alt fog, at påftå fleres biträde-
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året, och Holmfolket icke defio mindre va¬
ra förbundne, da det andre Eorgerfkapet geck
i gevår, at gä ibland dem fom bodde i q var-
teren, utan at få hafva egne larlkilte Offi¬
cerare och Fanor.

Vid Riksdagen år 1645", var Prefidenten
Figrelius åter Stadfens Fullmågtig. Andre
Rikets göromåi tillåto ej, ät då uptaga
och granfka de af honcm ingifne Stadens
defiderier; Stadens privilegier, intrader,
lôningsfiat m. m. confirrnersdes tils vidare,
åfven gillades den planta, fom afled-
ne General Qvärtermåfiareri Olof Hansfon
Ornhufvud författat, och anbefaltes Magifira-
ten, at med det forderligafie exeqvera den!
det ofrige upfikots til beqvåmare tid. Hvad
Prefidenten ijelf angeck, bief han i anfeen-
de til fine fortjånfler i adeligit fiånd uphöjd
år 164? d. 16 September cch introducerad
1647 under N:o 333 fedan han antagit namn
af Leijcnfjâma, då han fkief fig Herre til
Soderö, Ekzebo &c. n\

Efter

jj) Ar 1658 i Maji tnåfiad tildrög fig har en befyn»
nerlig omftår.digbet med en Ovinsperfon Anna
Gyldener född i Esbo Sochn vid Helfingfors, fom
vid fin ankcmft hit til Staden mifstcgs af gerne-
fie man för Drottning Christina. Efter Allmin"
heten hade famtnanlkockat lig omkring hennes
qvarter, förfogade befallrirgsman Johan Moretus
lig dit, at friga clri hon vore den hon gaf fig ut
före, då hon yttrade fig, fitfti Clirijiina Rigintl
Rex, Moretiis imånde, at det ej vôro god Latiflj
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Efter denne tiden finnes han ej mera
nämnd fom Norrköpings Riksdagsfullmågtig
förr ån är 1660 0) dock lårer ej vara tvif-
velsmål underkaftat. at faft ledamot i et an-

nat fiånd, han ja likafullt fokt befrämja Sta¬
dens båfia, och fâiedes haft del uti Ladu¬
gårdens vinnande under Staden jo) år l6>"4,
jämte flere nyttige inrättningar, och däribland
Stadens reglerande i fynnerhet förtjänar at i-
hågkommas.

U Norr*

hvartil kon helt kort fvarade , fom Ni forjlår det.
Hon blef tagen under bevakning, och på Gene»
ral Gouverneurens befallning förd på Johannis-
borgs Slott, då hon bekände, det bennes mening
intet varit, at bedraga någon ; tiieh efter hön på
en gåftgifvare gård, bôrt en Bonde, fom fett hen¬
ne noga i anfigtet, Tåga til fine kamrater, ät hon
Voro lik Drottningen, hade detta gifvit henne
anledning nyttja hans infålle, för ät dello fnararö
få IkjutJi £t par månader efteråt undvek hon
hemligen från Slöttet , fen hon lagt Cg in med
fångvacktarebj och förklådt fig i hans kläden

g) I fvaret på Stadens befvår namnes aliénait Syn^
dicus Ei'ich Pålsfcn fom fulimågtig, hvaraf kan
fiutas at Pråfidcnten varit af fjukdom eller andré
hinder, afhållen från at refa til Riksdagem

p~) I anfeende dårtil, at Staden var pa alle fidor
inltångd och ågde intet mulbete, anh,ölts år 163^
och följande Riksdagar, at til vederlag för den
plats, fom var tagen til Johannisborgs Slott} flciiL
le Ladugården med hvad därunder lydde àftrâdas
til Staden, dårtil den af ålder legat. Sohi Rege¬
ringen ej fant rådeligit at aldeles bifalla detta, blef
den em«t et årligit aireode af aya Dals Silfver;
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Norrköping var förut nog oordentelig
bygd, med fmala Ojåmna gator, hvareP rån-
Penarne lupo tvåfs öfver på flere Pällen och
igenom gårdarne 3 defsutan iågo åbodar och
äkertapjjor om hvarandrà ibland fjelfve vå-
hihgshui'en, utôrh Fleré irregulanteter, forn
fôrorfakade både ofakethet och obehageligit
'Utieende. Redan år Ï642, lät Regeringen
författa en hy planta hvarefter den fkulle för¬
bättras 3 tnen âet kom ej til hågon rått värk-
ilållighet, Oâgtat flete påmihnelfer, förr ån
är 1648, då faken ined fullt alfvare före.
fogs, nyà tomter utdeltes^ åbodär flyttades,
m. m. dock geck -alt nog långfåmt, få förft
år den Store eller Drottnirige-gatan fulb
komligen öpnadesi Dröjsmålet hårflöt myc=
ket af den genPrefvighet foin villes vid hu-
fens flyttande, hv ilket ej utan kånbaf koflnad
Öch Port befvår kur.de Pie. Dock Förfynen
lade Pg etneliàn och uphåfde alle tviPer; år
ï6yy d. 30 Julii upkom en fvår vådeld3 forrt
innorti få timmar lade en Por del äf Staden

med

iriynt öfvérlåtanad, och deltes ir 1642 menige
Eörgerikapet emellan. Ånteligeti Föll dit utfla-
get Uti Riksdagsbeilutet den 31 Oftöber ihfo,
til Stadens utrymme förärades Croriohes Ladugård,
fom den hitiils haft itiider arrende , med alle til-
hOrigheter , i åkeri ang, mulbete, holmar, jijkvat-
ten, och alle krono åkrar och tomtet inom Stadfens
vaid och begrep betagne, evârdeligen ai därundeir
tyda. iriimisfion gafs och vårkéligen dariiti i6s4>
men gladjeti var kort. Vid Drottning Chriftin»
aftråde från regementet 5 blef Ladugården fota 6#
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med alle defs publiqve bygnader i a/ka q~).
Et välmående borgerlkap blef härigenom bragt
i ftörfta betryck och elånde, och månge vo¬
ro i beräd at lamna fin ruinerade födelfe
ort, och flytta fil andre hållen. Ofverhetens
'och Drottning Christina biftand och under-
ilöd, och förfkoning for utlagor, jämte Pre-
fidentens och defs ämbetsbroders oförtrutne
i-noda 'och upmuntran, förmådde dem dock
fnart at åter tånka på Stadens upbyggande,
fom då inrättades aldeles efter närvarande
£>lan. Men at igencmgå alle de anftalter och
inrättningar, fom til Stadens förmån, och at
befodra defs flor, företogos och Värkftåldes
under Pråfidenten Leijonftjårnas tid, och hvar-
titi han haft fä mycken ftörredel, fom myc¬
ket af omforgen berodde på honom, fäfom

Ù 2 Sta-

Rronans omifteliga ågendom inräknad bland Hen¬
nes underjhålds lånder, och Staden måfte an fe fom
fen flor nid, at i anfeende til den ölyckelige Öf-
vergångne branden, få nyttja den emot det gamle
arrendet àf 2ÇO Dal. S:rnt, hvilket Sr iéél lik¬
väl ändrades af Drottningen , fom pi bebagelig tid
afltod den utan afgift. Omfider vart på Riksda¬
gen Ir 1672. Norrköpings uråldriga rått bårtil fkår-
ïkidad och Staden kom i vårkelig bfefittiiing dår-
af, fom den ock til denne ftund år.

q) Vâdelden upkom i en förmögen Snörmakares
Mats von Rethens bråenebus pi ftrömmen ; forn
hade et gammalt brådetak ; den vàr II häftig , at
Kyrkor , Rådftugu och fiörfia delen af Staden på
9 timmar upbråndes under det de fiåfle afBorger-
ikapfct vorö vid Ölofsaiåsfo iri»rkDad i Schenninge.
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Stadens hôgfte ftyresman, tillåter ej rummet
r). I anfeenc!© härtil, bief ockfå hans lon
Sr 1661, dä Drottning Christina håruti Sta¬
den viftades, tilokt med 3C0 Dal. S:mt; men
han nyttjade denne Kong!, irikoftigheten ej
f.ort ôfver 3 är til 1664 d. 2s Auguiii, da
han affcmnade, och i St. Olai Kyrkja d. 16
Célob. dårpå följande med anftåndig heder
til fit hvilorum beledfagades.

PÉ«

r) I korthet kiinna följande änftalter och irträtthin-
gar oinordas, fom til Stadens förbättring och nyf.
ta, utom h vad ofvan är omrört, under hans tid
factes i vårkftåiligbet.

År 1639 ranfakades öfver Stadens ägor, ihkoffifter,
och andre angelägenheter, Ën fkeppsbrygga in¬
rättades på Ötnfe fidor otn ftrömmeii, och Eernhard
Bfilou åntcgs til fÖrfte Stads-Medicus.

1640 Vpråttades ftaqvettèî kring Staden och Tegel¬
bruket äpladeS.

1643 Byggdes Stadens SlagtarehuS.
1644 Faftflå;teS at marknads ftånd allena fkulle hål»

las på Nya eller Saitängstorget,
1647 d. 2 Junii feck Norrköping 3:dje rummet bland

Rikets Städer på Riksdagarne.
1649 Inrättades Triviäl-Schölatr*
1613 Upfattes förft den ordinaire ftädsvagten.
ï658 Blef Bårhufet af Rongl. Krigs-Collegio inrättat.
l678 och lé)9 böljades med gatornes ftenlåggarde,

âfven förailftaltades om djupets råftfande i ftröm-
men, och at fkutvrak och dylikt, fom hindrade
feglationen fkulle uptagas.

té?9 bief Stadens Cavallerie förft inrättat. För den¬
na tiden var Borgeröcapét iudelt i 4 Compagtoieij
hvilke under påftåendc krig mcd.Dannemark vol"
förbundne, at få val bevaka de i fl;{nen anlagd
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Petrus Mortensson. Af en hederlig Bor-
oare/lågt i Norrköping där han föddes är 1687
den 13 Januarii. — Föräidrarne voro Han¬
delsmannen dårftådes Måtten Mortensfon och
Modren Margaretha Johansdotter, en Syfter
til den Minnesvärde Borgmlliaren i famma
Stad Carl Johansfon. Han förlorade fin mo¬
der 3 månader efter födilen ; dock upföddes
af Fadren med all omvårdnad, och fom han
tidigt röjde en ogemen qvickhet, hölts til
Studier förft i Norrköpings Trivial Schola,
ocii fedan vid Linköpings Gymnafium. Är
1706 d. 4 Aag. vart han Student i Upfala,
dår han med all vinning lade fig pa Studi-
erne, och i fynnerhet Orientalika Språkkund-
fkapen, for hvilken han hade myciten bojel¬
fe. Han blef dirpå Aufcultant i Kongl. Cam-
mar-Collegio i7io, men redan kand for fine
inlickter, valdes han til Rådman i fin födllo-.

U 3 Stad
Skantfar, fom a t förftårka garnizonen pl Johaanis-
borg, fotr? dem ej ringa olägenhet förorfakade ,
h vårföre de gårna gingo in i Ofverfle Kugeihjeim
förflag, at alle fkuile frikännas frän vidare vagt-
håiining, fom ville mundera fig til häft.

1661 d. 26 Mars då Drottning Christina vari Norr¬
köping, ftadfåftades Hon, de af det hår inrättade
handelsgillet upfatte 32 punfter, fom förut år
af Magiftraten voro .öfverfedde, och genom Ge¬
neral Gouverneuren Sewed Bååt ad interim gillade.

Det fifta fom under hans Iefnad företogs til
Stadens prydnad, var det få kallade Vårdtornets
upbyggande år 1063. Men detta med mera börer
egente.igen til Stadens hiftoria, hvars utarbetan¬
de någon ikickeiig penna borde fig åtaga.
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Stad den 10 Sept. 1713, hvilken Syfla han
med rent famvete ôfver yo âr föreilod och
under famma tid 2 gånger pä förflag til
Borgmlflare i Norrköping, år 1764 af ålder
utmattad begärde han fut affked och hugna¬
des med Borgmåftare chara<tere : affomnade
den 28:de Februarii 1767; några dagar ôf¬
ver 80 år,

DeGeer. Louis, Herre til Löfflad, Gimo
och Offerby Bruk m. m. var Son af Louis
Lambertsfon DeGeer och defs fednare Fru
Jeanne de Neille uti Florent/., och inkom
til Sverje ifrån Brabant i Konung Guftaf A-
dolphs tid, latte fig forft ned fåfom invånare
uti Norrköping, och århölt 1641 , i anfeen-
de til fin hora föyfarenhet uti handel 'och
oeconomie-faker, et rum på Svenika Riddar-
hufet. Han fka! hafva varit en mycket til-
tagien och dnfvande Man, och gjorde Riket
märkelig nytta, få därigenom, at han inför¬
de med fig i Sverige råtta kon Reo til järn-
Ryckens gjutande, fint flångjårns utfmidande.
och allahanda vapens förfärdigande, fom ock
därmed, at han inrättade åtlkilliga Måsfings-
bruk, jåmte andra, nyttiga vårk och Manu¬
facturer, famt popuierade flere Svenika Stå-,
der med utrikes Handelsfolk. Särdeles år
han minnesvård, af den få kallade Louis.
DeGeers Flottan, hvilken. han àç 164')' an-
ikaifade. Denna flotta, beftod af 30 Holländ-
fke Kopmanslkepp, hyilka beväpnade agera¬
de mot Konung Christian IV:s Danlka^Flot-
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fa'och tjente Sven/ka Kronan til mycket för-
{vår. År 1672 inkallade han ock, famt un¬
derhöll pä egen h.ekolinad den bekante och
lärde Johan Amos Comenius, fom Ikulle här
beförja om Svånika Schoiä-vårkets allmänna
förbättring. Louis D.eGeer feck âr 164O Fin-
fpångs Bruk med alla Kronögårdar i Finfpân-„
ga Lån, fâfom en årfättning, for den for-..
Itråckning han gjort Kronan, under Kriget
med Dannemark. Desfe förläningar blefvo
likväl federmera l.68f reducerade. Han död-
de âr - - 1

Se G. Gezelii Biographilka Lexicon p. 224,.
Chsistopher Hinrich Braad. Föddes d».

28 Maji år 1728 f Stockholm; fadren Han¬
delsman därftädes Paul Chriftoph. Braad, et\
Radmans, Son. ifrån Carlscrona, hårftarnmade
frän Jutland, och Modren Gertrud Planftröm,
en Rådmans Qotter från Torneå. Nåt hans.
Fader år 1734 flyttat ^ Norrköping, och dåc
inrättat en Klädes-Fabrique; fölgde han jäm¬
te fin enda Syfter dit, och upfoitrades under
private informatorer, hvaribland den fifte vat
den redelige o.ck lärde Magifter Eric Wahl¬
bom, fedan Prabft i Wallerflad i Ollergötl.,
hvars trogna handledning han åtnjöt i 2 J år,
och under hans upfyn ländes til Upfala A-v
cademie, där hart i Ollgötha. Nation inlkrefs.
i April månad 1743.

1744 om hoflen relie han på. egen hand
til Upfala, och fortfatte fine ftudier 1 i ät
Under Profeffot, Ekermans infeende i hvars

U 4. hus
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hus hart bodde: bief dårpå infkrifven för Au,
fcultar.t i Kongl. Commerce-Coliegio och Rik,
fens Ständers Manufaktur Contoirj men fom
hans bôjelfe håruti ej bief rådgjord, fom in,
dinerade for Canceliet eiier Academien, up,
vaknade defs barndomshog for långväga re¬
for, hvartil omfidqr han fack fine föräldrars
tilftåndj lons förmodade, at ehuru flora faror
härmed voro förbundne, kunde dock genom
den Hdgftes biflånd ock egen flit och upfo,
vande, han därigenom bereda för fig den lyc¬kan i framtiden, fom genom publique tjånft
ej få fnait kunde hoppas, Ock hvilket ut,
gången öckfö beftyrkte,

Engagerad uti Sve.nika Oftindilka Compag,
îliets tjånft började han fin förfta refa med
Skeppet Hoppet d, 2U Jan. 1748 til Cadix,
©ck därifrån til Canton i China, hvarifran det
Jyckeligen återkom d* II julii 1749. Under
fin frånvaro hade han förlorat fin Fader, men
en upiatt belknfning om fin refa utvårkade
% flåilet defs förmåns ynnefi, oek fom en
refe-expedition {kulle företagas på flere, af
Svenike Ikepp, förr obefökte Orter förord,
nades han til Asfiftent på fkeppet Gotha
Leyon, Detta fkepp affeglade från Gôthe-
borg d, i ApriJ i7yo, befökte Duynkerquçp,On Madera, Oame emellan Africa ock Ma-
dagafcar, och den flore ock berömde Han.
deljfladen Surrat, hvareft de medförde Sven,
ike varor% jårn? koppar, m, m. forfåldes,
och andra varor fö därifrån, fom Malabar-

* Ike
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fke ock Mallaiike Kufterne upkjöptes och
fördes til China. Refan Hutades lyckeligen
d. 20 Junii 17^2 och han upfatte dafôfver
en vidlyftig befkrifning med mange ritnin-
car, fom inlämnades til Qftindilka Compag-
niets Direfleurer, och med deflo mera behag
anfàgs, fom ingen af hans Förmän eller an¬
dre budit til något dylikt. Den 8 Aprii 1713»
(defs 3:dje refa) fölgde han fom förfta Asfi-
ftent med ikeppet Prints Carl til Surat och
Canton; pâ fiitnåmde ort fick han med nyfs
från Europa utkomne Ikepp, Oftindifka Com-
pagniets Directeurers Jkrifvelfe af innehåll:
at Compagniet nu inrättadt fin handel pä en
fiåndig fond och at i följe deraf man vore
omtänkt utvidga handeln i Afien; at DireAeu-
rerne funnit fig mifstagne,dä de hittiis fram¬
dragit främlingar for at vinna nödige upiys-
ningar härom 5 och fom de märkt hos Braad
håg ock fkickelighet, at inhämta nödige un-
derråttelfer om Afiens handel6 tilflànd , före-
flogs om han ej ville åtaga fig denne tour,
hvari han troddes kunna få mycket bättre
lyckas, fom med flere genom god éducation
förvårfvade infigter, han båttre ån någon an¬
nan torde för de andre i Indien etablerade
Europeifke Nationer kunna dölja affigten med
en dyli£ refa. Ehuru han ftraxt iniäg faranaf denna Misfion, befinnade han fig li/feväl
ej långe, at under Den Högftes belkydd vä¬
ga pä lyckan ock fitt upförande, och han fant
fig ej eller mifstagen; ty under de 4 ar fom

U f han
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han fedan vandrade, utan någon lands¬
mans fållfkap i Afien, och under demânge
både lyckligare och vidrige händelfer han i.
genomgeck, ågde han ej allenaft en jåmn hål*
fa (utom en eller annan fhart ôfyergâende an.
flöt) utan han vant en ovanlig ynnefl och vån-
Ikap hos alla de i desfe Orter etablerade Eu¬
ropéer, i fynnerhet de Engelfke, hvilken fle-
re år efteråt continuerat, och til denne ftjund
hr här for hans minne. Til följe af detta
Çompagniets bref och medfånde inftruétion,
lämnade han i December I7$4 med ett En.
gellkt fkepp China, befôkte Bengala, Cey-
lon, Malabarilka Käften, Arabien ock flere
orter; dock valde han Surat til fitt förnäm-
fle hemvift, hvarifrån en del af förenåmde
refor företogos årligen alt efter fom de i In¬
dien vanliga årstider tillåto. Under det han
emellan åt dår viftades, fökte han nårmare
låra känna fol kilagens och låndernes feder och
belkaffenhet, och hvad han ej fjelf kunde fe,
inhämtade han kunlkap om genom Correfpon-
dence med de längre in i landet viftande
Franlke oçk Portugifilkp Misfionairer.

Är ï 7f8 feck han fine förmäns Ordres,
at förfoga fig til Europa; han feglade derföre
i Maji med Engellka Comp:s Ikepp York,
ifrån Bombay, ock efter en långfam och be-
fvåriig refa, hade den olyckan at den lifta
October 17Y8: lida Ikeppsbrott på väftra Ku-
flen af Irland: med ftörfta lifsfara bief han
frålft jemte en del. af fine angelågnafte an-.'

'
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teckningar, få många han kunde binda om-
kring hg; men naturalie-famlingar och andre
curiofiteter och alie öfrige effeéler förlorades.
Han genomrefie med upmàrkfamhçt det frugt-
hare Irland, förfrifkade fig något i det vac¬
kra Dublin; for derpå öfver tii England, ock
til London, hvare (t dpfs medförde bref frän
Afiatifke vånner, fnart förvärfvade honom
förtroende och vånfkap hos denne for främ¬
lingar forbehållne; men emot dygdige ock
vettigt kånde perfoner redlige och Philofo-
phiike Mation; han befpkte åfven Oxford
och flere anfedde Orter; pch i Julii månad
for fjöledes öfver tii Helftngör och Köpen¬
hamn och åndteligen til Götheborg, dit han
i Julii månad J7Î9 efter nnera än 6 ars från¬
varo, anlände.

D. 14 April 1760 fölgde han fom Super-
Cargo på Ikeppet Rikfens Ständer, för den
af h°nom planerade Expedition til Surat och
Indien. Engelsrnånnernes afvund, öfver det
intrång-de Svenfkes handel gjorde, dem med
fine varor, upvåckte våt flere betydelige led-
famheter, fom geck få långt, at Braad med
någre af fit följe i 22 dygn höllts af 1000
man Indianfke trouppar, fom blifvit utfånde
af den Morfke Regenten, infpårrad i Sven-
Ike Faöforiet i Surat, dock hade det genom,
förfigt-igt tagne Ileg ingen vådelig påfölgd
eller kånbar förluft, och refan fortfattes. tif
China famt Höts med en lycklig hemkomft
til Götheborg d. 13 Aug. 1762.

Ef-
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Efter mer ån 14 års niftan ftåndige refor,

och mange utllândne befviriigheter, beflöt
han nu, ?t i ro tilbringa fine ôfrige dagar,
åntkönt i fin muntrafte ålder, ej utan van¬
ner bland fôrm in, fom ej voro obenågne yt¬
terligare nyttja defs tjenft, och fmickrad af
det nya inrättade Oftinåilke Compagniets
Styresmin, med hederliga forflager, i affe-
ende på den mfigt man trodde honom aga om
Äfien, hvareft han mera reft ån någon Svenik,
da man proponerade honom at bhfva Direc-
tear dervid; tycktes hans vånner ogilla deîs
beiîut; men når han med fig fjelf öiverlade
de mange prof Han rönt af Almagtens Sty¬
rande hand, fom underligen fört honom ge¬
nom fä mange fynbate faror, och iluteligen
välfignat honom med medel til hederlig men
mättelig utkom.15 foll det honom betankeli-
git, at for en kanfke ofverflådig vinning ex¬
ponera fig för fädane olyckor, fom kunnat
hindra honom ifrån at nägonfin mera kom¬
ma i den independence han nu tyckte fig
hunnit til, hålft m.an har flere bevis huru i or-
fynen oftaft pä det fåttet Uraffär dem, lom
omåtteligen firacka fine begår 5 ty förbief haft
vid fit bellut; refte til fin fofterbygd Norr¬
köping ock etablerade fig dir, delande fin
lefnad emellan en Hr mah och fine böcker,
fom han dels under fine refor, dels för ock
efter å£at til et antal öfver 3000 band,maft
i Hiftorien, förnåmligafi fäderneslandets äldre
Qçh nyare, Natural-Hiftorien och belles letres.

Ehu-
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Ehuru Förfynen tvånne gånger behagat fur-
bittra denne defs lefnad mèd två makars bort¬
gång, bar han likvål nådigt erfatt få känbrra
förleder, fa at han nu i lugn om fommaren
på landet och vintern i Staden kunde upof-
fra fin tid til fit favorit nöje, och i betrag-
tande af Skaparens värk, vörda defs alimagt
och godhet.

Vid defs fôrfia hemkomft til Fådernesian-
det ville man tillägga honom en kånllolöshet
for hvad allmänheten kallar anfeende, och
troddes, at han kunnat och bort fvinga fig
up i Verlden; men utom det at defs finne ej
varit böjt for intriguer, oroade det henorti
mera at fe et kärt Fädernesland föndernfvas
af partier, än at finna nöje och fördel uti at
nyttja någondera til förvärfvande af en be-
kymmerfam lefnad; han tyckte fig ockfå haf-
va fett för mycket af verlden, for at fatta
vårde pa lyfande tråldom, fom allefiädes är
fig lik, och med föga ikildnad yttrar fig på
enahanda fått hos den halfklädde Indianen,
fom hos den utprydde Européen, och trod¬
de at den lyckbgail frambringar fina dagar,
fom häller fig vid medelvågen, ock hvarken
år få låg at han löragtas eller få högt upfatt
at han afundas.

Ar' 1764 benådade Högfifalig Konung A-
dolph Frediiich honom med Asfesfors namn
och värdighet, få at hans agtningsvårda för-
tjenfter åfven blefvo kand® inför fjelfvä
Thronen»

Me fl
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Men denne margkunnige och bedagade

inan bant icke länge njuta lifvets fl ill het och
belöning. Döden fatte gräns for defs vårk-
famher och jördilka varelfe den ii Oftöber
4781. Var 5':ne gånger gift:

ïîiïio 17Ö3 ined Jungfru Maria Chriflina
Weflerberg, ålffa dottren af Groshandlaren
Carl Magnus Weflerberg, fom dog 1768 och
lämnade efter tig 3 döttrar.

2ido 1769 ined Wilhelmina Hulphers-,
Rådman Abraham Hiilphers dotter i We-
flerås-, dög barnlös 1771.

3:tio 1772, med Sara Märg. Kuhlmar,.
Idandelsman Hihh Kbhlmans yngfla Dotter-,
Moder til 2 Söner och i Dotter, hvaraf 1
Son, fem bår h a cl rens namn och är engage¬
rad i Konungens Cancellie tendafi îefver och
tyckes gifva det ijufaile hopp om en gagne-
lig forntid Och at icke urarta från det vac¬
kra efterdöme Fadren lemnat

De flere Arbeten han lemnat efter fig, vitt¬
ina om defs fårdelés hug och outtrôtteliga àr-
betfamhet, ät upiöka och för efterverlden
förvara Qflgöthäts Literaire förtjenfter: defs
ànfenliga Biogräphilke Samling, här han te^
flementerat til Linköpings Gymnahi Biblio¬
tek , med förbehåll, at 4:de och lifta förfeg-
lade Tomerne af defs Oft- Gothiä Literataj
fej må öpnäs förrån 20 år efter defs död.

Forifättnibgen äf detta Interesfeniä Arbefê,
har hän iipdragit Gymnäfie Bibliotekarien^
öéh för bpihuntrah däitil abflagit th Subifflä

$oâ
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300 Riksdrr Specie Banco 5 hvaraf årliga In-
teresfet bör til Bibliotekariens Lön förbättring
anvåndas, mot det han, uti en fårikilt Bak,
fortfar med upteckning af Lärde Oflgöthars
fortjenfter.

Salig Herr Asfesforn Bfaads efterlemhade
Ënkefru och Refpeftive Arfvingars benägen*
het, har tillåtit "mig j, at af defs mödor, til
låttnad för detta "arbete, däräf få håmta den
fôrfla fkôrdj hvarföre ock defs Minne med
en fördubblad årkårtfam förbihdeife^ håruti
åfven förvaras.

Lidön, Johan Hinrich, född i Linköping
d. 6 Jan. 1741. Fadren Theölog. Leötoren
dårflades Profien Doétor Martin Lidén, eri
väl förtjent lärare: en för fine gode egenlka-
per få innom fom utom fitt ftånd anfedd rnaft;
Modfen Elifaberh Rydelia, ej mindre äekt-
ningsvård af fin belMcktfkap taed Faderbro*
dren Bi/koppen i Lund Doötor Anders Ry*
deliiis, än fine egne ëfterfôlgd varde, dygder^
Undervift efter deii åldrige ftrångare methodj
gaf derine fehiifu unge och tjvicka Lärjunge ^
et mindre hopp för behaget och fliten ät lär*
doms yrket, tils han på I2:té året feck in*
tåga fit rum i Linköpings Trivial Scholas of*
verfia Clafs, fnàrt upflyttad på Gymnafiurri
dår han åfveh njöt fin iårde faders trognä
Undervisning i den Dogffiatifke Theologiert
Och Kyrko*Hiflori&n$ h vilken håift önlkat bil*
da honom til Pfåft; uplifvädes defs hug föf
Snillets odling fynnefligen at fôrvârfvâ fpråk*

kunå*
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kundfkaperne färdighet i Mufiqven och Rjf»
konflen,' få at han 17 år gammal pröfvades
fkicklîg fâ befôkâ ett högre Lårofåte.

Tidigt pä året I7v8 ankommen til Upfala,
och af dä varande Decanus Eioqv. och Po-
litic. Profesför Sehyttianus, Cantzli-Rådet och
Riddaren ihre, förhörd och ibland Oftgôtha
Nationens Studerande införlifvad, yppades
för honom de ypperfia tilfållen af en Ihres
råd och förefkrifter, h vilken hedrade honom
at fig fom Amanuens få biträde. Utom den¬
ne fördel, hade han af fin Haif-broder, då
Eloqventiae och Poëfeos Docens, nu meta
Dom-Proflen Ledamoten af Kongl. Nordftjer-
ne Orden Profesforen Doötor Samuel Alf det
båfta och fåkrafle monder at blifva en yp¬
perlig Skald och Orator, af den ftyrka och
behag hvarmed han af de gamle Romares Snil¬
lebragder, Göthernes afkomlingar tildanade.

Den ynnelf, vånlkap och undervisning han
öfrigt njöt af en Aurivillius, Sotberg, Apel¬
blad, Mallet, Alnander och Zegolftrem, alle
då redan anfedde Lärare vid detta Univerfi-
tet, bidrogo til en fortfämlad kund/kap un¬
der en fnart 4 sr tilbragt Academiik tid,
hvarpå defs med heder tilgifne och förfvara-
de förfta lärdoms prof om Mediceifka Hu-
fets gynnefamma forgfällighet om de från
Oftra och Vältra Lånderne flyttade Vetten-
fkaperne och deras Ållkare, och ett firångt
förhör i alla Phiiofophiens Lärogrenar; be¬
vittnat,
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Til åtlydna af Fadrens vilja, måfte han
antaga Condition i Finland, och ärhöll dår-
jaenomo tilfålle at icke aliénait pâ ett år be-
f5){a Âbo Académie, utan ock befe llörre
delen af Foifiland, ända til Ryfslands öftra
gr^ns. — Åt 1763 om hôfien återkom Can-
didaten Lidén til Upfala, utgaf fitt andra
lårdoms prof eller förfla delen af defs Af-
handling om Svenlka Skalder, for pris zi
Lagerkrantfen den han ock 17C4 med vär¬
dighet århöll — det oagfadt fortfatte Ma-
gifier Lidén fine Accade'miike öfningar genom
2;ne förnyade Afhandlingar i fiftnämde åra-
ne, dem han med heder fåfom Praefes för-
fvarade och blef därföre famma år 1767 ut-
nåmd til Docens i Lårdoms-Hifiorien, och
icke långt därefter enligt Academiens då va¬
rande Cantzelers H. K. H. Kron-Prinfen Gu¬
stafs nådiga förordnande, at vara Amanuens
vid Upfala Biblioteqve ■— vårdare af denna
Lårdomsrika fkatt, utarbetade han en del af
defs nyä Catalog — och inhämtade konftert
at med urval fjelf famla ett defs förmögen¬
het och fm ak värdigt Bokförråd.

Magifter Docens och Amanuenfen Lidén
hade ett lyfande tilfålle at få vifa defs vit¬
tra infickt och lyckliga talegåfva under 2:ne
anbefalte Difputationer, då hela Kohgl. Fa-
millen höfte Terminen 1767 befökte Upfala
Académie.

Den Svenlka Pallas, Hôglifalig Änke-
Drottning Lovisa Ulkica, täcktes fjelf nå-

X digft
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digft vid den ena utnåmna tåflingsåmnen
hvilken Aft Lidén af Confiftorio Accade!
mico utfedd, fom förfla Opponens öppnade
til hela det förnåma uplyfla och talrika Au-
ditorii fullkomliga nöje, fä at denne vittert
heterts Befkyddarinna flére gånger befalte ho-
nom fortfara j och efter flutad Aötj til den¬
ne Officiantens utmärkta åra, i de hâdigafîe
uttryck tackade honom j lät äfven genom
Hans Kongl. Höghet Canzeleren, uti Confi-
llorio förklara fitt höga välbehag öfver Li*
déns vackra lärdom, med nådig förord tilli.
ka, ät hans förmån måtta honom til det bå*
lia ihåg lomînà. Han åtnjöt defsutom uti
denna fegerfiring för fitt fnille den fällfyhtä
heder, at af Academien, genom defs Rectotj
härföre åfven betackas.

Redan få fördelaktigt kånd med Nor*
denij ville han äfven omfamna Södrens Vis*
hets Syftrar. — I början af året: 1768, be-
gaf han lig frän tJpfala för at anhålla ert
utrikes refa. Anlånd til Köpenhamn vanri
han fnår bekantikap med de, fynnerligen
för HiftoYilka kundfkäper i den lärda verl-
den^ få högaktade Herrar, Juftitiae Rådet
Langebeck och Kammarherren Suhm, och un*
•der fritt tilträde til deras Rota och fôfträf¬
feliga Samlingarj riktade och förnöjde hart
fin forfkande åtrå.

Catölinlka Åcadettiiett i Lund firade
famna år fin föflla Riftelfes Jebelfäfl. Den*
ne vettehlksps ållkare /kyndade dit ät delà

fröj*
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fröjdebetygen och at åfven få låra kanna den¬
na Hög - Schola och defs värdige Lårare 5
h varefter han tog vågen åt Yflad för den
vanliga öfverfarten til Stralfund.^

I Pommern, fin Farfaders Frälfefogden
Jacob Hindrichsfons födelfeort, uppehöll fig
Sonefonen någon kort tid vid Academien i
Gripsvald, där Fadren blifvit Theologie Do-
flor: fortfatte refan genom Mechlenburg och
Holiftein, befåg Roftoc£ och Wismar famt
Riks och Hanfeftåderna Liibeck och Ham¬
burg, Elbens och Alfierflodens prydnad; be-
gaf fig vidare genom Hanover til Göttingen,
hvars Univerfitet råknas bland de berömli-
gafie i Europa och ypperfte i Tyfkland.
Hår viftades vår Lidén i åtta månader och
hörde private förelåsningar af Michaè'lis, A-
thenvall, Walch, Lefs, Gatterer, beföktö
dageligen Bibliotheqven : kom lika ofta i fäil-
Ikap med män af fin egen Profesfion, ftorä
kånnare i Lårdoms - Hiftorien, en Heyne,
Hamberger, och Diete, fom hade upfickt
dåröfver: och fedan han hade med nytta be-
fett alla ofrige för vettenlkaperne af Britti-
fke Konungens frikoftighet åt detta Lårofltä
befordrade Inrättningar, Naturalfamling, Bo-
tanilka trådgård, Phyficaliika och Chiruïigâ
Inftrumenter, refte han dårifrån med den he¬
der, *ät vara antagen til Correfpondent af
deras Vettenlkaps Societet.

Vidare beföktes Casfell, bekant för han¬
dels förelfe och ManufaAurer* bland andre

X 3 m är-
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inarkeligé orter, de indragtiga Bergvärken î
Hartz, hvilkas årliga afkaftning en Million
RhenJOka Gyllen -, ôkar inkomfteme for Ha.
noverfka Landet : Wolffenbuttel och Braunfch.
vveig. På detta fednare flållet träffade den
Svenfke Frimurare-Brödren många nya och
förnäme Bröder af Tyfka Orden, Utom fie.
je orter befôktes åfven det af Rhenfloden och
Norrhafvet tillkapade Holland, défs Biblio.
theqver och Lärde, befåg vår tids Phsnicet
och fparfamtna Européers, for Handelen,
Hushållningen och Landets bevarande anlag,
ffe rika förråds hus och anfenliga konftvärk.

Til frihetens och odlingens iand, an£om
lian om fommaren 176g och lårde kanna de
för egit lynne utmärkte Engelsman. Under
fex månaders viftande måft i London och vid
det bekanta UniVerfitet i Cambridge Och det
för fin höga ålder, många Collegier och Bi¬
bi.otheqver , i fynnerhet det ftora Bodleyan-
fka, lika namnkunniga Oxfort; träffade han
bekaritlkap med denne Nationens i de grund-
ri£ä och iköna vettenlkaperna få i åldre fotri
inyare tider ypperliga fnillen, och fattade ett
fynnerligit behag for Britternes inrättningar,
för den i Engelika Litteraturen rådande ityr-
kzn och tankefriheten.

Lifvad af de Andeligé Philofophifke T à*
hte i Engel/ka Kyrkan, gaf han från Läro-
ftolen i Templet, för Sven/ka Förfamlingen
i London, étt några gångor i Fäderneslandet
öivat Theologilkt prof. Bland Åhörare varSf»
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åfven den fSr utmMt andackt och uppenbar
relfe-gafva få allmänt kände Asfesforen Ema¬
nuel Swedenborg, och hvilkens förtroende han
fom van och Landsman fig förbandt, och af
honom århöll flere af defs ryktbare arbeten.

Af den forgeliga tidning, at Doébor
Lidén den y November 1769 i Linköping
aftidir, hindrades Sonen at långre qvarblifva
i England. Vår refande nödgades derföre i
flutet af December famma år ofvergifva det,
då han från Dower fteg öfver til Calais. Se-,
dermera befôkte han fordna Höglkolan för
den Europeiika Smaken och Artigheten, Frän-
Ika Nationens för Lärdom och Pragt vidt-,
frigdide Hufvudftad.

Genom den recommendation Sverjes vife
Râdsherre Grefve Anders von Höpken gifvifc
honom til då varande Svenike Ambasfadeu-
ren i Paris, federmera Riks-Rådet Grefve
Guftaf Philip Creutz, det Svenlka Snillets
åra och odödeiige Skald, få förbinder fig
Mecenater- til Ciienfens fordel 3 vann var Lin
den Utta tilgångar at få deltaga i de artiga-?
fte fäll/kaper, blifva val anfedd och kånd af
både förnäme och lårde utlänningar, begag-
na fig af deras och de allmänna Bibliothe-
qverna, dar han måft viftades och ofta iråf-
fade fin gamla Upfala Vån, den outfcrötte-
lige och fprakkunnoge Lärdoms Forlkaren och
Cosmopoîiten, Profesfor Johan Jacob Björn-
flåhl, lamt genom dagliga befök på BoHa-
lame i St, Germain och Genevieye ftift* 1
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lärda be^antlkaper och förtroende, i fynner-
het med Bibliothecarien på fednare ftåiiet
den rycktbara Abbé Mercier, at förtiga mån-
ge andre.

Lidéns föref3ts var at längre tid få vi¬
ftas i Frankri&et för at famla de fåkrafte grun¬
der för kännedomen af den hyffade verlden
och det uplyfta och förädlade mannilko 1'nil,
let. At fortfåtta med li£a upmårkfamhet van¬
dringen ånda til Italien och göra den få kal,
lade ftora refetouren kring Europa, men lom
redan nåmt Fadrens död hindrade refan, än¬
drade utfickten för Sonen, Uti April 1770
begaf han fig ock dårföre på återrefan til
Sverjet j men för at kunna beföka den ofri,
ge af honom dittiis ofedde del af Ty/ka Ri¬
ket, togs yågen genom Strasburg åt Frank,
furt, Hanau, Weimar, Gotha, Jena med lie,
re orter til Leipzig, Halle, Dresden, Wit,
tenberg, Berlin. Städer Hufvud-och Lårofå-
ten, hvilkas märkvärdigheter vår utlåndike
Landsman alla med nytta belkådat,

Lidén vann fyftemâlet, årfarenhet af
verlden och Månniikan: Fäderneslandet vin-
ften, då det den 27 Junii 1770 åter feck
emottaga en Medborgare med förökta inficH
ter och förädlade egenlkaper, af hvilken det
kunde vänta både heder och hytta.

Af Lunds Académie Canzler, Riks-Rå,
det Grefve Guftaf Adolph Hjärne okänd,
blef han på Philofophiika Facultetens honom
förut gifne forfla rum på Förilagetj til Hi-

~ ' ' fto.
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fioriarum Adjunft vid. Kongl. Academien dår-
ilades i Sepfember månad famma årutnåmd,
behedrades ock at genalf i den Academilke
Lâro fiolen få efterträda Profesforen och Can-
zeli-Rådet Sven Lagerbring och under defs
århållne tjenkfrihet til utarbetande af Sven-
(ka Riks-Hiftorien, i hans flålle hålla Före¬
läsningar for den ftuderande ungdomen; men
Upfala Académie höge Canrder Kron-Print-
fen Gustaf täcktes ej tillåta Lidén få flytta
til Lund, utan genom en Lidén ovetande tjenft-
ledigbet, bereda Upfala Académie formons-.,
r itten af denne (kickelige Lärare.

Hvad Furften uti nådig och nyttig af.
ficft fåledes endaft för en kort tid gjort,
det famma gjorde för altid det fvårafle af
mänfkliga lifvets tårande eländen i ett til åf-
ventyrs gagneligare och högre ändamål, ån,
\Ti rätteligen kunne ofs förellålla.

Så lyckligen född, upfollrad, förädla^
och förtjent, friik, liflig och berättigad för
den gagneliga lyckan, var vår ålfkade Li¬
dén; men Förfynen obegripelig i fm ftyrelfe
för männi/kans enlkilta öden, beredde fin be¬
undran, i den måft fedolärande feen fom Li-
déns nu inbrytande fjuklighet fnart från fjuk-
fången "vifar.

Anfallen af gicMjukdom fer man honom
i (lutet af år 1771 til en början, under en
mer och mer tiltagande fvårighet kunna nyt¬
tja fina lemmar, gå eller på annat fått kun.
na röra fig, innelluten inom fina rum, fys-

X 4 fel.
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fel fatt nu fom tilfurene med ett ouphörligtfiuderande. Flere timmar om dagen öpnade
han dem for en vettgirug ungdom, at gifva
undervisning i de moderna fpraken, och defs.
utom 2:ne gånger i veckan, at anhålla vit¬
tra ofningar på det Latinlka och Moders,
målet. Under famma tid utgaf han åfven en
fortfåttning, den fjerde och fifta delen af
defs Academifka Afhandlingar om Svenlka
Skalder. Upfala faknade 1'nart fin ålfkade Li-
dén och fick dir aldrig mer fe honom.

Förgåfves rådförde han fig med de for-
nämfte Låkare, nyttjade deras förelkrifter,
åfven Loka kalla bad oeh Medevi Brun:
företog ehuru fvag en läng refa för at finna
någon Bethesda.

Sjöledes från Norrköping refle han år
1774 med mycket befvar och ytterfta fara at

fenom fiorm i Nordfjön omkomma} menörfynens vård räddade honom, fa at han
anlände til Amflerdam. Därifrån togs vå¬
gen genom Rotterdam ,e Hertzogenbufch och
Maftricht til Àcnen. Ofver ett års tid häm¬
tade han hjelpmedel från desfe kodande och
berömde källor, undergeck 14T bad och åf¬
ven invirtes nyttjade det varma vattnet. Alt
blef fruktlöft , Vånner och Anhörige fågo med
beftörtning, honom ohulpen återkomma. Yt¬
terligare forfok gjordes ä nyo i Fäderneslan¬
det} dock ailaj utan önlkelig vårkan. Hela
Machaons bepröfvade kopft var, Ma, fom
Naturens otilräckelig^
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En i Lå£are-konften ^unnog och årfaren
man, Norrköpings berömde Praclicus, Kong-
lig Lif-Medicus Doflor Johan Peter Wefjring,
har gjort en beikrifning öfver denne märke-
lige och fvåra fjuMom, fom öfver 21 är be-
fvärat vår lidande vän och på rg året be¬
händigt fafthållit honom pä fangen, den han
lått fedan 1776, fluteligen for lig, utan at
vidare nyttja några medel för fjelfva hufvud-
fjuMomen, tilreda uti fin ömme oçh forgfål-
lige vans Handelsmannen Johan Kuhlmans
hus i Norrköping.

Når vår Liden efter återkomften från
Achen nogfamt fann omöjligheten, at åter¬
vinna hällan och fåledes ej var i flånd fom
Ämbetsman gagna Fofierlandetj tog han af-
Iked från fin Adjunöls-Syila.

Konung Gustaf den Ilbdje benådade ho¬
nom dår pä, under den 29 Oötober 1776 med
Profesfors värdighet och Fullmakt i de nå-
digafte. och honom mail hedrande ordafätt
författadj genom Lunds Académie då varan¬
de Canzler Hans Excellence Grefve Melcher
Falkenberg.

Med underdånig vördnad emottog han
denne Kongi. Nåd och lemnar efterverlden
domsråtten, huruvida han icke varit en vår-
kelig och vårdig tjenftlos Profesfor, i fyn-
nerhet me'd fina dubbla förtjenfter emot vet-
tenlkaperna och deras Idkare.

Det var vid denne omtalte fjukfång fomLidén blifvit befökt af Rikets ypperft© män,
Xf - lärde
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lärde vänner, okände och främlingar. Per,
foner af alla åldrar och båda Könen —. ja
af Furftar, hvilka med fin höga närvaro be-
nådadt denne fångliggande lårorike mannen.
— Det var på detta lidelfens lågerfiålle i fyn.
nerhet fom han med fin vårkfamma fjål ut,
rättade mera, än mången flitig och arbetfam
man under en läng och frifk lifstid. Dår
hans fnille äfven beundrades, gagnade och
behagade — där hans lediga flunder ännu
utbredde lärda och vittra ämnen, famt un¬
derhöll en vidlyftig ut-och inrikes brefväxling.

Man Mnner hans Snille-folier jämte an-
dras, dem han i ljufet bragte: och de anfen-
liga gåfvor, han lemnat til allmänna Låro-
hufen, berömvärda inrättningar och lyfande
Samfund, til fnälla ynglingars underhåll och
förkofran i fludier, til fju/ta och nödlidandes
hjelp och underfiöd.

Profesfor Lidéns til trycket lemnade och
befordrade Arbeten ftiga til] ett antal af 13
flyc^en —■ de ligga alle, utom den dagbok
han hållit öfver fin utlåndlka refa åren 176.3,
1769 och 1770, hvilken fom handfkrift uti
4 foliant band ännu förfeglad förvaras i LJp-
falaj för en uplyft allmänhets ögon.

Så fkän^te han, famtida fine lärdomars
Rätter, och efterveriden. defs lyckas och för¬
mögenhets til födde, då han medelfi gåfvo-bref
gf d, i November 1779 anordnade, fin måft
glfkade och värderade egendom, defs Bok*
fimJingj af omkring 6000. band til deniUp*
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fala fiuderande Ôfigôtha Nation, med vil-
kor at den /kulle vara tii allmänt bruk och
därjämte ett Capital af 24000 Dab K:mt,
hvaraf den belöpande räntan ärligen /kulle
användas til Bibliotheqvets tilväxt —, defs
hulda Stjufmoder- Enke-Doétorinnan Hedvig
Sophia Lidén, född Exing, hvilkens faknad
dygdens vänner och nödens barn begråtit,
och h vars egenlkaper en Mäftares hand re¬
dan teknat j), förenade genom teifementari/k
författning förenåmde dag och år, af fin egen¬
dom, efter defs död, til denna Inrättnings
ftadgande och framtida beftånd, ®n Summa.
50,000 Dal. K:mt hvars årliga Interesfe flcul-
le fom lön tilfalia Bibliotekarien vid denna
Bokfamling —■ denne Syfsla innehades förft
?f en mångkunnig och förtjent man, Adjun-
den vid Upfala Académie Magifter Jacob
Duvoerus och efter defs alt för tidiga faknad,
fede^inera af en vidtfrägdad Vitterhets Idkare
Bibliotekarien fedan Konungens Hand-Secre-
ter och en af de 18 i Svenika Academien
Magi/ter Carl Gufiaf Leopoldt,

Med Konungens Nådiga tilftând bief dock
den förändring före Profesfor Lidéns dödikedd,
at farnma Bokfamling blifvit med den Acade-
mifke i Upfala närmare förenad, och öfver-
lopps Böckerne delade emellan Biblioteker-
ne i Lund, Abo och Linköping, och räntan
af 50000 Dal. K:mt anflagen til lön för en

Ama-

j) Se talet vid Doftorinnan Lidéns graf af Bilköp»
pen m, m. Dodtor Jacob Ax, Lindblom, våc Pro»
fesfors mångåriga vän och fynnerliga Gynnare,
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Amanttence vid Bihliotheqvet i Upfala med
12oo Dal. och ti] tvänne Stipendier för fnä|,
la ynglingtr af Qftgötha landfkap med 900
Dal. om året -~r Ické nog härmed — defs
välgjörenhet fträckte fig äfven til Kong!,
Svenlka Vetenlkaps Acadernien med en gåfva
af 18000 Dal. K:mt. Til Vitterhets-Hifto,
fie-och Antiqvitets-Acadernien, hvarutl Pro,
fesfor Liden var arbetande Ledamot defs.
Utom var han heders Ledamot af Victerhets
Sällfkapet Utile Duici, Societetep Pro Fide
& Chriftiamfimo och Upfoftrings- Sällfkapet
j Stockholm, famt Vetenlkaps och Vitterhet»
Sällfkapet i Götheborg, —- en lika, Samma. ,Til
Bibliatheqvet vid Kongl. Acadernien i Abo
9000 Dal. K:mt, hvars ärliga Interesfe (kall
användas til Böckers inköp. Til Linköpings
Stifts-Bib'iotheque i famma ändamål, vinften
af Benzelifka Brefväxlingeqs och Repetorii
af honom bekoftade uplagor, räknat til ett
värde äfven, af gooo, Dal. Til Linköpings
Stads Fattig -Casfa, vid Do&orinnan Lidéns
begrafning 3600 Dal. Til en fond af 10,000
DaL fom fyra hederliga och frikoftige Per-
fonert)i Profesfcr Lidéns vänner, famman-
fköto på Hans Kongl. Höghet Kron-Print-
fen Gustaf Adolphs'Födelfe dag och h var.
til Profesforen för fm del bidrog med 2030
Dal., hvaraf Interesfet årligen den 1 Novem¬
ber i Norrköping utdelas, fom hemg ft til
tvänne dygdiga, fnälla och fattiga Flickor

af

$) Fruarne Ebsrftein , ïÇuhlman och Swhotte, fa®*t
Eers;v£44sA gçtçr.CQfi».
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af clen arbetande hopen. Til Slaka Fattig-
Cas la 1800 Dal. Èn hufvudfumma, när det
omtakla Bibliothecivets värde däruti uptages),
ftor 207,400 Dal. K:mt. Den gåfva oberäk¬
nad, fom rtofesfoteii til Hernöfands Biblio»
theqve gjort af iyi Böcker i åtikillige vet-
ienfkaper, famt en fämling Muficalier, til ett
antal af iooc:de flyeken. De gäfvor i pen¬
ningar icke heller här tiptpgne, hvilka på
defs anordnande Ikulle tildelas flere Perfo¬
rer efter hans död.

Hvilka ptof af det frikoftiga utdelandet
{rån en hand, fom hyrdes af det uplyfla
förftåridet och goda hj rtat! de äro för roån-
ca, för anfenlige at kunna af famtida rnifs-
kännas eller af efterkommande förglömmas a).

Frofesfor Lidén liar under 50 friflca åt
af defs lefnad allenaft tvänne gånger varit
fjuk; mert fått under fi.h öfriga tid, utom

frurid - plågan, Vidkännas flere tilftötand»rämpor, fofti dello oftare infunnit fig. Den
iy April 1793 blef han befvärad af hofta
och värk i bröllet med häll i högra fldam
Läkaren påkallades och förefkref medel, dem
Patienten icke förf än -dager! därefter nyttja¬
de. Sji kdomrïien förändrades i pleuropnev-»
tnonie. rraftigheted tiltog alt hner och mer;
dock b bel ölt Pfcfesiorrn lin vanliga finnes-

ilyrkà
») Oftgötha Naiiöh i Ùpfala liar Sr i78l låtit preg-i

la en minresperning öfver Profesfor Lidén, och
hvilka Asfesfoteö Gjôrvéll, défs 30-åriga Vån och
flitige Correfpordent i lårda åmnenj har i kop-
parlikk låtit törfåidiga»
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ftyrka i den grad, ät han dagen för defs fi,
fia företog fi g, utom flere ämnen, h v ilka inäfl
ängingo hans död, i närvaro af nâgre för;
trogne vänner, med den lätthet han altid ha¬
de, ät diftera titt fifia anordnande tned öf-
Verfkrift: Til mine kära Sylkon d. 22 April
1793 af flere Pun&ers innehåll, oc-h bibe;
höll i ytte rita fiunden förmågan, ät både re.
digt tänka och tala, til defs han, lik den fom
anförtror fig åt den ljufva hVilån, helt ftillà
infomnade och män den 23 April kl. 6 på
morgonen feck fe en plågo — i eh fullkom¬
lig fegerbädd förbytt, där han JETöt det för¬
gängliga, för at börja det oförvan/keliga lifvet.

Salig Profesforehs jordilkä del, äf hViU
ken dödligheten med oro få ofta och få län¬
ge utkräft fin fordran; men nu tilfullo fått
/kuldc-n godfgjord, blef af anhörige och vän¬
ner med anfiändig heder förd til fitt fredli¬
ga hvilofiälLe vid H«dvigs Tempel i Norr¬
köping. — Runan rifiädes äf fämmä lyckliga
Skald ac) fom tned fin fång och fina tårar til-
förene hedrat det Lidén/kä ftoftet. Då detta
fkuile blandas med det allmänna, fökte en
ömfint Lärare}»), i anledning af detta för verl-
den nu undangömda exempel, ät leda ålkå-
darens forgbundna fine, medelft en rörande
föreftällning j til upmuntran af tålamod och
ftåndaktighet ùti motgång och lidande. „

Atan-

tc) Canzlie-Rådet och Riddaren af KûrigL N. O» jös
kan Eiers.

y) Kyrkoherden Jon» Wåhlandefi
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Âtankan af livad man förlorat vid detta
foraens upträde lärer icke kunna uphöra med
likbegängelfen. — Saknaden är för ftor at
rymmas i griften. Minnet varar fä länge fo-
fterlandet äger vä-görare., vettenfkapeme äl-
fkare, och Samfundet värderar vittre med¬
lemmar, fä länge kärleken hos tvänne Sy-
/kon %,), och hos deras omvårdnad mot en
älfkvärd Broder och Släcktinge icke förkol¬
nar , få länge det bänd fom förenar uprickti-
ge vänner icke uplöfes": fa länge och intif
defs omtalas med tackfamhet, faknas med
ömhet, bibehållas i kär och välhgnad åmin-
nelfe Profesforen Johan fdinrich Lidén.

Förlåten mine Läfare, denne långa Bio¬
graphie , den är näfian helt och hållen en Af-
ikrift af det värdiga Aminnelfe-tal h vilket
Proften Kyrkoherden i Wefter Husby och
Theolog. Candidaten Magifter Edmund Ju-
ringius hållit vid Linköpings Präftmöte den
IlSeptemb. 1793 öfver denne Nåturaliférade
Norrköpings Medborgaren. Den är ett tack*
lamhetens offer af mig, och berättigad Norr*
köpings Minne j hvartil falig Profesforen Li¬
den mig förft upmuntràt, och hvilket genom
defs död förlorat fitt fulllländiga och nytti*
gafte ändamål,

Carolùs Frîedëricus Reineri Brööcmän,
Son af P.P. vid Tyfka Förfamlingen i Norr*
köping Reinerus Broocman född i Lais i Lif*

land
2) Dornproften tn. tid Déftör Samiie! Alf bch FtU

Anna Brita Alfj gift fticd AsfésförtB Larä ÊMï»
ichuch;
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land medan fadren där var Paftor d. 16 Dec.
1709: ftuderadei Wittenberg 1730, emottog
Fadrens Boktryckerie, föm han fedan lera.
nade til fin Måg Joh. Edman, död på fin
gård Himmelftad-Lund i Ofr. Erieby Sochn
nära Norrköping d. 8 Junii 1761. Han har utom
fiere interesfente Böcker, utgifvit Befikrifning
öfver de i Oftergjötland befinteiige Städer,
Slott, Sochnar, Kyrkor, Säterier, Officers Bo.
ftälien, Järnbruk, Präftegårdar m. m. 8:0 1760.

För at ické trötta de fläfte Läfare med
ett ännu vidlyftigare antal af Lärde och
Namnkunnige Män , iom frän denne Stad le-
da Fin härkomft och här äro födcle; nödgas
man förbigå flere, hvilka ägt en lika rätt,
at infattas uti Norrköpings Minne; med det
fakta hopp, at dä framledde Herr Äsfesfo-
rens Braads OfiroGöta Literaria genom tryc¬
ket framiäggeS, äl/kare af den Biographilka
kännedommen fullltändigare vinna bn pnlhan.

De flere än lefvande, har födde och
detta Samhälle i närvarande tid både hedran¬
de och gagnande Herrar och Män; förlåte
gunftigt min frihet, at hafva dem förbi¬
gått — de äro af famtida Folk med hög-
acktning lyckligåre kände, än jag äger ftyr-
kä at tecknä, Och en tSckfam framtid kan
nu mera icke med få mycken lvårighet, foffl

det för mig varit, cm de framlefne; be-
höfva upföka och återiifva deras

förtjenfter.
Slut pä FSrJIa Delen
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SEDNARE DELEN.

Cap. I.

Om Slottet Johannisiorg.

Fordna Slottet Johannisborg anlades 1614,
d. 3 Maji, af Hertig Johan til Oftergöthland,
Konung Johan III:s Son med Drottning Gun-
nila Bjelke.

Des belägenhet var pä Saltängen om¬
kring r-6:dels mil i norr om och från den de¬
len af drömmen, fom löper genom Norr¬
köping.

Det hade ett prägtigt och reguliert ut-
feende, med 3:ne Etager, utom vindar och
källrar, 6 ft. ftora torn, 36 ftora eldrum och
koppartak. Slottet, fom ock rundt omkring
V2r befäftadt med djupa grafvar och dubbla
vallar, befatte med 30 18-pundige järn-ka¬
noner, blef förft någre år efter Hertig Jo¬
hans död fullbordat; äfven fom af påföljan¬
de Konungar vidmagthållit och förbättradt.

Skada at, antingen det politi/ka tdnke-
fdttet, eller den i Konunga-Brefvet 1720, fa
kallade lofa, fanka och odugliga vallen kun¬
de bidraga til denna koftbara byggnadens ra-
ferande — ett ålderdoms märke — lä pryd¬
ligt för Staden fom förmodligen genom pub-

II. Dei. Y liqvt
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liqvt begagnande ock ganfka nödvändigt.
Detta geck dock imedlertid tillika med Ske-
näs-cch Sätterfunda Skantfars nedbrytande i
värkfcällighet.

Doftorn och Bifkoppcn Johannes Mat-
tliiae i Strängnäs har, under den tid han ffo-
derade i Upfaia, om Johannjsborg författat
desfe latinfke verfer:

Sub Borea Struitur pralujlris Principis aulat
A qvo rnagnifeo nomine diBa fuit,

Qyam iatis ulnis ampU&itur agger et amnis Öc,
Af detta fordom pragtiga Slott finnes ic¬

ke en enfla ffen på fitt Italie. Porthvalfvet
med fitt kopparbeflagna torn hålles dock än¬
nu vid magt, til någon flags åminnelfe. Man
läfer â ömie fldor om porten desfe infcrip-
tioner uti taigften:

*

A ena fidan:

„Den högbemaldte Furfte och Herre,
5,Johan med Guds Nåde, S ver. Göth. Vend.
„Årf - Furfte , Hertig til Oflergöthland &c-
„hafver denna Fäftning fundera och bygga
3,låtit, Gudi til ära, fig och fine Furflförvan-
„ter och efterkommande til nytto och goda,
„och begynt år 1613 then 3 Maji på littål-
5,ders år det tjugunde femte.

Å andra fidan :

,.Serenifs, Princeps et Dn. JOHANNES,
„D G. CÖrogoth. Dux, Potentifiinu Johan-

,,Kir lll>
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vis JU. Svecorum, Gothorum, Vandalorum
"&c. Regis Filius, et eorundem regnorum Prin-
:'ceps Haeredit. Hoc opus Deo, Sibi, Suis,
"Regno Subditis et pofteris exftruxit; faflo
;Jinitio Anno Clir. Dn. M. D. C. XIII.
„d. 3 Maji. setatis vero Sus XXV.

Bland dem fons 'varit Befallningsmän öf-
ver Johannisborgs Slott, har man endaft fatt
namn pä följande :

Nils Joansfon, befullmägtigad den 3°
Maji 1649 och Johan Perfon More tus, fom
ifrån Stads Syndicus i Norrköping blef til
denna fyfla befordrad d. 30 Julii löt c.

Commendanter hafva varit: Major Pet¬
ter Margalli, år 1644, fedan kallad Grana-
tenfcldt, då han iöyo blef adlad 5 famt Ma¬
joren Hindrich Primros, död l65g och be-
grafven i Gammalkils Kyrka a).

Y 2 Cap. ii.

o) Denne Hindr. Primräs, fom funnits fvept i fvar-
ta fammetsklider och Ryfslåders fkor, har til
lin âminnelfe följande Epitaphium i ofvannåmde
Kyrka: Den cedlc och roxlb. Herren, H. HIN¬
DRICH Primros til Grinjkill och Krygajla, fordom
Major vid Infanteriet oeh federrrtera Commendant
på Johannisborgs Slott, affomnadi d. 17 Novtmb.

begrafven A:o 1679,
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C AP. II.

Om Stadens Kyrkor.
*

San B Olai, eller Stads - Kyrkan.

Man finner af trovärdige Handlingar at
tvånne Kyrkor hår varit ar.lagdé, fom nu ic¬
ke mera finnas. En af desfe har haft fin be¬
lägenhet Nordantil i Staden, icke långt ifrån
det få kallade Samtals-torget, på en plats,
fom ånnu kallas Cappeli Horfvan, och fin¬
nes afven utmärkt på en urgammal Stads-
Charta.

Den andra, Hendelô Capell kailadt, la¬
rer, tvifvels utan, tillika med Hendelögård
hafva varit belägen foder om firöminen. Med
alt bemödande har man icke kunnat få nå¬
gon vidare underråttelfe om desfe Kyrkor,
än at de exiftefat.

Utom desfe tvånne, har °här ock for¬
dom varit en få kallad Hospitals Kyrka, den
tid Hofpital ånnu var i Norrköping. Därom
framdeles. Nu til åmnet:

SanB Olofs Kyrka lårer förmodligen va¬
ra yngte än både St. Johannis och de tvån¬
ne anförde Capeller. Likvål år det fäkert at
hon i XIV:de Seculo exifterat. I fednare ti¬
der befinnes väl St. Olofs Kyrka hafva varit
bygd af tråd, men övift om hon varit få af
början. Anlagd läter hon varit något litet
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föder, om den nu varande Kyrkans belägen¬
het. Tvånne likftenar, dock utan årtal, med
uthuggna mennifkobilder j i urgamla drägter,
fom legat êfver en graf i denna Kyrkans
Chor, vittna ock något om hennes höga ålder.

Af denna Kyrkan har man betjent fig
ända til 1614, b) då Konung Gustaf Adolph
befalde at en annan af Ilen .ikulle byggas,
fom ock fkedde, men blef ej invigd förr ån
1^26 d. to Nov. af Paft. och Praepof. M:r
Johannes Mathiaej til denna Kyrkobyggnad
förärade Höglibemälte Konung åtta Ikeppund
koppar, och Carl IX:s Enkedrottning Chri¬
stina fo Riksd:r, utom flere hederlige gåf-
vor och betydelige Summor, fom genom fri¬
villige famman/kott inflöto. Denna Kyrkan
blef då kallad Helge Ands Kyrkan, men up-
nämdes dock åter fnart efter fin Skydds-Pa¬
tron Sand: Olof c).

I en gammal Kyrkobok flår väl at detta
Tempel blifvit funderadt på jordenes grund ;
men vid gjorda underfökningar har man dock
ärfarit at det ikett med tilhjeip af nedpåla-
de flockar och ekplankor, uti den löfa och
åfjefulla vallen.

Y 3 Vid
i) 1614 den 14 April påbegynt uppå Ekpilar och

Plankor.
c) På Kyrkogården i föder litet ifrån nuvarande kyr¬

ka, vid år 1400 har denna Kyrka varit bygd,
ftillet af Kyrkans Chor den tiden, fes än på Kyr¬
kogården» grafftcUlcn, under N;o 7, 83 9 uti 32
och 33 linierne.
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Vid famma tid upreftes och ett högt fpet-

figt Torn vid väftra gafveln, pä famma ilags
grund fom under Kyrkan. Men fom den va.
rit nog fvag at bära en tyngd, fom til en
fådan byggnad ärfordrades, fä nedtogs detta
tornet aldeles efter branden i6$6. Defsutom
hade det aldrig burit några klockor; utan
hängde de uti tvänne färikildte ftaplar.

Uti en uthuggen ftentafla, fom futtitôf-
ver denna kyrkans våftra dörr, har man fun-
nit at Borgmäftaren Nils Andersfon och defs
huftru Ingeborg Mattsdotter är i6f4 hafva
Ikånkt 2:ne portaler af telghen, fom â ömfe
fidor om denna ingång varit placerade.

At denna Kyrkan under lin ungdom ågt
vacker egendom både i prydnad och redbar¬
heter kan fes af 1642 års Inventarii forteck¬
ningar. Större delen häraf år hämtad ifrån
Preusfen, genom Bilkoppen Botvidi forforg d),
fom med Konung Gustaf Adolph då vifta¬
des under defs fegerfamma fälttog därftades.

Men detta Herrans hus hade ej bättie
öde, ån at det tillika med den öfriga delen
af Staden afbran pâ fin Namnsdag eller 0-
lofsmäsfodagen iöff, då Borgerikapet vifta¬
des på Skenninge marknad. Ingen ting af
Kyrkans innanrede lärer vid detta beklagans¬
värda tilfäile hafva blifvit Ikonadt, utom Ijus-
kronorne, fom utaf famma års Räknings-Cre-
dit finnas varit flyttade til det nya, få kalla¬
de, Prediko-Hufet, hvarom något nedanför^
d) Född i Norrköping If7f«
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Likvål lårer Silfret och Måsfeklåderne
blifvit i behåll, fom kan flutas af 1692 års
jnventario, och hvaraf en del ånnu år i bruk-
bart ftånd. Det öfriga förvaras fâfom min¬

nesmärke.
Sedan detta Tempel på ett fâ ömkans-

vårdt fått hade gått förioradt, upbyggde Sta¬
dens berömvärde invånare med görligalie för-
ita det ofvannämde Predikohujet af bräder,
med korsvirke, nordvåft om och icke långt
ifrån nu varande Tylica Kyrkans belägenhet.
Hit flyttades då de vid branden confervera-
de Ljuskronorre och det ôfriga^ utaf Måsfe-
fkruden, fom -blifvit bårgadt. Ar 1ÔÇ6 blef-
vo ock 2ine klockor hår uphångde på en låg
hållning, ibm götos af den nyfs förut hop-
famlade malmen.

Med detta hufet betjente man fig vid
Gudstjenhens förrättande i 7 års tid. Den
nya Stenkyrkan, e) h vars byggnad med alf-
vare företogs 1660, kunde icke förr blifva
fårdig, ehuru Rådmännen • Måns Perfon och
Peder Jonfon, fåfom Föreftåndare här vid,
icke fparade rådighet och driftig omtanka/).

Utan tvifvel år ock den Norrköpings
vapsntallan med år röt5a, fom på gamla

Y 4 hyr-
r) Til ftrudturen korskyrka, 8? alnar lång och med

utbyggnaderne , 54 alnar bred , med 8 t. pelare,,
4 låcktare, 3 gångar, 5 ljuskronor och 18 fen-
Iterlufter.

/) Detta finnes af Radmannen Måns Perfons Perfo-
nalier.

O
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Kyrkan futtit öfver våftra dörren och nu p§
den nya innehar famma ftalle, då blifvit för¬
färdigad.

Af 1663 års räkningar finner man, at
en klockflapel af tråd varit; upfatt på Kyr.
kogården, i h vilken hångdt icke ailenaft de
2:ne förut nåmde klockorne, den ftörre af 12
Skeppund, 12 pund, den mindre af y Skep.
pund, iy pund och y marker, utan åfven
en flor, om 30 Skeppund. Denna klockan
finnes dock uti 1692 års Inventario vara up.
tagen til 33 Skepp:d, faft ån ingen omgjut-
ning nåmnes. Af hvsd ordfak finner man
icke. Denne mindre har vid omftöpningen
2670 blifvit förökt til 14 Skepp:d, ir pund
och 17 marker och den minfta til 6 Skepprd.

Et fkont Urvdrk upfattes ock i denna
Stapel, antingen i66y, eller 1666. Desfe
årens räkningar, fom borde utvifa detta, äro
förkomne; men af 1667 finnes dock at ur-
vårket då redan var på fitt flålle.

Lätt finner man, at tilgångarne vid den¬
na Kyrkobyggnad, efter en få betydlig förö¬
delfe, måtte hafva varit knappa. Men den¬
na fvårigbet afhjelptes dock til en flor del
genom Col le Aer, Stamböcker och en vifs af-
gift från alla Kyrkor i Stiftet.

At Scinft Olofs Kyrka efter hand, och
det fnart nog, både til Casfa och öfrige om-
ftåndigheter tiltagit i vålftänd, kan fes af
af 1692 års Inventario.

Den-
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Denna Stadens berömvärde och om Guds
ära nitifke Invånare fingo fäledes fägna fig af
at äga, icke alienaft ett prydligt, utan ock
förmöget Tempel, intii år 171g, då det til¬
lika med den ôfriga delen af Staden, dagen
efter Olofsmåsfodagen, d. 30 Juiii genom
Rysfarnes mordbrand lades i alka.^

Vid detta hogft beklagansvärda tilfållet
blef icke alienaft alt hvad fom var utaf tråd
upbråndt, utan äfven ljuskronorne, tnåsfings-
kärlen ock klockorne förfmältne. En del hår-
af upfamlades likväl efter branden och an¬
vändes tii 2tne klockor, fom blefvo gutne
172°..

Silfret, tillika med den ôfriga måsfe-
jfkruden blef af Borgmäftaren Carl Johan 10ns
Enka Chriftina Spalding, ftôrre delen Ikånkt
af hennes Svarmoder, conferveradt från fôr-
ôdelfen, hvarom redan är nämdt i capitlet
cm de Staden qfvergångne olyckor. Hvad me¬
ra fom blef bärgadt, finnes af **19 års rä-
kenfkaper.

Af det olyckliga Stadsfolket, fom Hun¬
grades hit oçh dit kring orten, kom väl en
del famrru höft tilbaka, men nödgades i bör¬
jan at bo, dels i fina källrar, dels och i fina
fpiflar, til defs de efter hand kunde hinna
at få bättre, tak ôfver hufvudet.

Desfe gjorde ett med Landsfôrfàmlin-
gen til Sanét Johannis Kyrkas reparerande,
fom låttaft kunde fke, i anfeende til hennes
dugtiga hvalf och tjocka murar, fom genom

V y bran-
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branden föga hade blifvit fkadade. Arbetet
geck med fnabbhet för fig under de 2:ne
driftige, arbetfamme och för Stadens väl
niti/ke männen, Proften Magifter Petri Ma-
thiae Afps och Juftitite Borgmäftaren Jacob
Ekeboms tilfyn, utan at det koftade Kyrkan
et enda dagsvärke.

Med denna Kyrka betjente fig båda För-
famlingarne til år 1721, då St. Olofs hunnit
undergå den nödvändiga reparation, fom til
Gudstjenftens någorlunda /kickliga förrättning
kunde fordras af en Stad, fom ta nyligen un,
dergått den måft förhärjande ödeläggelfe.

Den 16 Junii 172 r, eller på 2:dra Bö¬
nedagen förrättades Gudstjenften förlta gån¬
gen i St. Olofs Kyrka, efter den Ryika Bar-
barilka förftörelfen.

Proften Afp och Juftitis Borgmäftaren
Ekebom hade ej den bäfta utfickt lör fin om-
tanka vid detta värkets forfta bedrifvande,
då Mynttecknen, af hvilken fort Kyrkans
Casfa hufvudfakligen beltod, af Kronan in-
drogos mot 2 öre S:mt ftycket.

Vid 1720 och 1721 års början ärKoll
dock St. Olofs Kyrka, genom Bônefkrifter, af
Kongl. Majtt och Kronan - - 3200 Dal. S:mt,
tagne af Sjötullsmedlen, hälf¬
ten h vardera året.

Genom Colleöt öfver hela Ri¬
ket, enligt 1720, 1721 och
J 722 års rakningar - - 1_

Sumtna 4^) 5 Dal. S;mt.
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Tranfport 485"5* Dal.Stmt.

Genom Klåckaren Falk, med
Stambok infamladt - - 2019 — ~

M nâgre okände i Staden - 3°f — —
Glas och andre materialier - 700 — —
Genom Handelsmannen Daniel
Dahlflrom af {rammande Köp¬
man, under namn af Predik-
ftols medel ----- 100 — —

Summa 7979 Dal. S:mt.
Eller efter närvarande beräk-

ningsfätt 1329 R:d. 401k.
Timret, fom behöfdes til denna bygg¬

nad, hade man tilftànd at taga pä Kronans
Allmenningar vid IJierån och Svinnevad.

Hvar och en Bänkågare betalade halfva
taxan i ôfverlkott mot fin förra vanliga för-
bindelfe. Sqdra Kyrkodörren Ikånktes af Han¬
delsmannen Olof Lindftröm, den våflra utaf
Handelsmannen Lars Thorftenfon och Urma¬
karen Lindroth, och den norra utaf Handels¬
mannen Lars Lindahl, Senior.

Sa länge Stadens Invånare ännu icke hun.
nit famla fig efter lifta olyckan, kände de
med 1 tthet under Gudstjenften i St. Olofs
Kyrka rymmas i de nybyggde bånkarne, fom
juft icke ännu voro fä mänga til antalet. Men
Herrans Altare ftod likväl utan någon ftags
prydnad til defs Norrköpings berömvärde
St ubabel, den fä ofta nämde Juftitiä-Borg-
måflaren Jacob Ekebom Ikänkte en ny altar-

tafla,
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tafia', hvilken före fin höjd /kull icke kunde
rymmas under det laga Chor-hvalfvet, Af
denna orfak blef det pâ Kyrko-Rådets anfialt
och Kyrkans bekoflnad uphôjdt några alnar
och betäckt utan på med jernblåck, hvilket
alt /kedde 1733.

Sedermera up/köts den öfriga Kyrko¬
byggnaden i hela 7 åren, blott för en tvift,
fom upftod mellan 2:ne envifa hufvuden, rô-
rande den vigtiga frågan, om man föril bor-
de bygga Predikflol eller Klockftapel — om
denne fednare /kulle fattas pä Rnåppingsborgs-
klinten eller Kyrkogården — antingen den
fkulle blifva utaf tråd eller ilen. — Men då
denna klyftiga tviflen på få lång tid icke flod
at llitas, grep man 1739 hg an med välira
Låcktarns förfärdigande, fom fedan på Kyr¬
kans bekoflnad förvandlades til Orgellåcktare
for ett nytt, faft år ej fynnerligen 11ort Or-
gelvårk.

Samma fommar blef ock hela golfvet
belagdt med telgflen, hämtad med Kongligt
tillîànd från det få ömkligt raferade Slottet
Johannisborg. Grafvarne täcktes, dels af fine
ägare, dels ock af Kyrkan med behörigt arf-
Vode.

o

Är 1721, då man med alfvare började
fatta Kyrkan i fiånd, hopllogs blott en Pre¬
dikflol af bräder öfverdragen med klåde.
Med den betjente man fig til 1740, då Jo-
flitiae Borgmåftaren Jacob Ekebom åter vifa-
de ett välgörande nit for Guds åra," dermed
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ät han fkånkte en. ny Predikftol, förfärdigad
at Biidîhuggaren Ofterbom och kodade 2400
Dal. Kimt.3 Denna Predikftol, nog masfivt
tiltagen, kunde ej i anfeende^ til den låga
hvalfbågan hel och hällen upforas, utan tra¬
ite til hälften borttagas, innan han kunde
rymmas.

Intil ar 1680 har hår icke varit någon
Sacrifia, utan alla' gôromâl, fom egentligen
tilhôra ett fådant rum, förrättades före denna
tiden ati Kyrkans Chor. Staden hade väl
lagt grund til en ny Sacriflia, men blef ej
färdig, förr än Drottning Chriftinae Prsfident
H. Hr. Nils Burenfchöld och Landshöfdin-
gen Jonas Klingftedt bekoftade denna bygg¬
nad, utom 300 Dal. K:mt Kyrkans pengar,
fom 1631 användes til takets fpânande, pâ
hvilket var upreft ett litet blåckbeilaget tom
med förgyld knapp och fpira. För denna
gåfva förbehöll hg desfe Fferrar at få njuta
grafftålle under Sacriftiae goifvet for fig och
lina Familier. Vid ingången af den ena graf-
ven låftes fordom : Kongl. Majy.ts Tromart
och Prcefident i Norrköping Dœn ro ceIb. Her¬
ren., Herr Nils Burenfchöld jådd d. 26 Martii
i6zp och i Hcrranom afjomnade den 20 Ja-
nuarii 16St.

I korthet är nu omnåmt huru den för¬
hörda Kyrkan åter bief upråttadt. Af det¬
ta Tempel betjende man lig, til defs fram¬
deles, Förfamlingen, i anfeende til fin betv-
deliga tilväxt, beflöt at upbygga den präck-*

tiga



3fO Norrköpings Minne.

tiga Kyrka g) hvilken nu utgör en få flor
del i Stadens prydnad.

Detta kofibara Arbetet företogs i Ofto-
ber månad 1767 och fullbordades 1767 utaf
en får/kild utfedd Kyrkobyggnads Députa,
tion, och koflar omkring 20,000 Riksd.-r.

Kyrkans byggnad drefs fåledes med all
fkyndfamhet och befparing, ockfâ, at den
invigdes famma år den 20 December eller
4*.de Söndagen uti Adventet af Bifkoppen i
Linköping Doölor Petrus Filenius.

Denne nu varande Kyrka, befiår af Te-
gel på Sandflens fot Öfver en fall grund med
utbygdt Chor på Öftra gafvelln.

Innom murarne år Kyrkan 87 alnar lång,
36 alnar bred och 24 alnar hög, under ett
prydeligt gipstak med grouperad och för-
gyld taklifl ock krakfienar, hvilket upbåres
af 8 Û- Tegelpelare om 3 alnar i fyrkant. —
Hon bar 3 flora gångar och en korfsgång
från föder til norr ; men med 14 flora och
4 fl. runda fenfler är den dock något rrörk,
i anfeende til 3:ne Läcktare, hv2raf den fo¬
dra är lika lång med Kyrkan och från den¬
ne fldan fammanbunden med Orgeiläcktaren
på väflra andan: den 3'dje eller norra läck-
taren är däremot icke långre an at den up-
tager rumet emellan andra och tredje Pela¬
ren på norra fidan.

Kyrkan åger g;ne vapenhus med tegel¬
mur och 3:ne fenfler affkilde, där upgångenmed

g )Brarâfôrfâkraâj för Ridr 27,777. 37 flt. 4r« K.
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med flentrappor är til läcktarne, desfe äro
fôriecMe med dubbla dörrar, hvaraf de yttre
äro med järnplåtar öfverklådde.

Gäifvet är af planck, och bänk-inred¬
ningen uti fyra afdelningar emellan hufvud-
gångarne, utom desfe åro bankar underläck¬
tarne vid vapenhufen, famt y fl. Communion
bänkar til höger vid öitra åndan mot fvaran-
de dop-Choret åt vånftra fidan. Södra och
norra låcktarne åro äfven med bänkar indel-
te ; men på den väflrä ar endaft en framför
Orgelvärket för Förfamlingens Kyrko-Råd.

Ned om Chor planen har Trivial-Scho-
lå-ungdomen, öppna eller iosbänkar til hö¬
ger om flora gängen bredevid 2:ne inbyggde,
fom tilhöra Pråfterlkapet och Docenterne.

Utom desfe begagnas utan afgift de 2tne
främfte få kallade ttongliga, med fint rödt
kläde beklådde, efter hongl. Majrts Nådiga
tilflånd, af Priorinnan Högvälborna Fru Gref-
vinnan Ulffparre, född Creutx, och hår va¬
rande Adeiiga Stiftets Fröknar, åfven fom
de af Förfamlingen, för vålloflige Magiflra-
ten, och Stadens Pråft-Fruar afdelte bänkar;
alle öfrige åro mot ärlig bånkhyra, från 32
fs. til I l fs. åt Förfamlingen uthyrde, fom
hvarje är vid Andersmäsfo- tiden, af Kyrko-
Rådets Deputerade mot qvitto på bänkfed-
larne emottages — utgjörande årligen circa
Riksdir 333: 16 fk.

Desfe bänkar äro åfvenfom låcktarne
och dörrar med gra pårlfärg öfvermålade —

famt
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farnt framfidan på den norra och likal fl0r
del motfvarande på födra låcktaren med fôr.
gyldt lilivärke — indelte bänkrum äro circa
2000.

Ibland Kyrkans prydnader märkes förft
Altaret i ôftra fonden och af halfrund façon.
Altartaflan, ehuru enkel, til 1769 års Riks¬
dag af Kongl. Hof-Målaren Bolander på väf
med vattenfärger förfärdigad, år likväl myc¬
ket frapperande, och utmärker Konftnärens
goda fmak — hon föreftäller en brun mar¬
mor med tånkefpråk : Si Guds Lamb fom
borttager Verldenes Synder, hvarunder ligga
mognade Sådes Vafar. På Altaret hår ett
Korfs, med Itark förgyllning, hvars öfre än¬
da är omgifven af en med matt förgyllning
ôfverdragen törne Krona, och hvaröfver vi-
far fig på Altar-taflan 2:ne ur fkyar iväfvan.
de Serapher.

Altardi/ken är halfrund med Scharlakan
bfverdragen.

Dop-funten, uti förutnämde inbyggde
Dop-Chor, är af masfiv mäsfing; år 172^ af
framledne Rådmannen Joharn Nilsfons Ånka
til Kyrkan förärad.

Predikftolen nu aliénait Provifionel, af
oarbetadt träd, i vacker façon, ôfverdragen
med rôdt Scharlakan, famt prydd med ett
vackert timglas h) och tvänne af mäsfing för.
gylde Solar, är upförd vid den andra pela¬

ren

g) Skänkt af framledne Grofshandlaren i Stockholm
Jacob Neoftadius»
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ren til vånfler, med trapp upgång åt norra
0gngen. — Förfamlingen har nyligen uti all¬
män Sochn Stämma bellutit, at af Kyrkans
medel genom Bildhuggaren Fabriqv. C. F.
Beurling låta förfärdiga en ny Predikftol för
en Summa af Rik»d:r ?co Riksgäldsfediar,
äfven fom en ny Altar - Tafla foreftällande
Nattvardens infticktelfe, hvilken redan af
Kong!. Hof-Målaren och Målare-Academie-
Ledamotens Herr Pehr Hörbergs /kiekliga
konft lika få ovant fom mäfterligit blifvit
värkftäld, med tänkefpråk: Detta görer tif
min åminnelfe.

Defs ornamenter äro med ett prydeligit
Bildhuggerie och rik förgyllning af förenäm-
de Herr Beurling utarbetade. — Til denna
Altar-Tafla har Bryggaren Herr M. Ridder
med en gåfva af 60 Riksd:r benågit bidragit.

Orgelverket, ett bland de förfta och vac-
krafte i Riket, beftår af 33 ftämmor med en
motfvarande Contra-Bafun, h) bygdt af Or¬
gelbyggaren, Dire&euren Olof Svahn från
Stockholm år 177? efter ritning öfverfedd af
Kongl. Hof-Capellmäiiaren Zellbell, och in¬
vigd famma år af FörfamlingensKyrkoherde,
Proften och Theologix Doflorrr Petrus Lager¬
man, Böne-Söndagen den 21 Maji — detta
koftar tillika med Contra-Bafun Riksd:r 3000,
och blef af Dire<fteuren och Hof-Secre-
teraren Johan Miklin beflcktigat.

Z Är
fe) Tilôkt och arbetadt af famma Herr Dircôeur OI.

Svahn 1790.



35*4 Norrköpings Mi-ne. -
ö

Ar J77? n £ ech följande «îsg^r i
Maji månad, förs artad es al unch-rt ckr.ad fyn
och b fiktnirg ä det af jCr - Byggaren Herr
Olof .Svahn förfärdigade cch i t\cr,-köpings
Stads Kyrka, r- :h f a rt npjt-rté Orgvårk $
behäerde af 3; S rpn . r, ua dvt befants af
fjöOahde 1 Hk^fienhet.

1 ädt'r!dijurne féx til antalet, hvardera
? alr.äi länga, och 2 alnar på 3 tum när
breda åro at 3 tums tjocka plankor, faft
och varaktigt gjorde, 2 a 3 dubbelt beiådra-
de: inuti val conferveradei ligga faft på fått
lager, äga val proportionerad vigt, och haf-
va en 3 mn tyft och långfärd gång.

Dufbla Ventiler, ai en ny fôrmonlig
hållning, fintias vid hvarje Bålg ln u ta, jåmte
de 2:ne underlla, iom indrsga vådret. Up-
på hvar Biig år en jVlechanitk Balance, eU
1er växande tyngd, artigt och väl applicerad,
fom bidr.-g r at arhålla et behändigt, ,oèh jårr.t
väder, och åt eti god ny invention. Vådret
höll vid afvågnittgen enligt utftakade måttet
accurat 33 Grader. —» Hufvud-Canalen delat
fig i flere våder rör, hvaraf ett g af upp til
öfvervärket, 2:ne uti hvàrderâ Manual-Lådan
och ett i hvardefà Cedal • Lådan, alt väl gjordt
och proportionerat, få at ehuru Vårket med
all flyfkahandreràs, rônès likväl ingen fchvank-
ning elitr brilf på vader. ■ ,

Våderlådorné och Stockarnej af god och
mogen furu} til aiia varken, äro fa val til
yttre och infe ânfeeridçt, fota til deras var-

kan,
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kan, fafta och med all noggranhet gjorde;
hafva tilråckelig rymd, a t piporne obehin¬
drat kunna afgifva alt det Ljud fom deras
natur och ftörlek bor gifva. Ventilerna i
Lådorne åro väl belådräde,. få at ingen hyl-
ning i den delen kan förordfak3S. Pumpeter,
Måsfingsfjädrar, Styfter, Ofor med mera, äro
Val gjorde. Dubbla Ventiler for hvarje Ca-
niell äro. til få mycket ftarkare vaders ärkäU
lande gjorde få val i Manualens grofva O-
ttav, fom i Pedalen* • åc.

FdUarne i Vàl'tamàrne, och de,d"öm h@-
ra til Regiftren, med ibfttuttur, och PÎegi%r
Regerningarne, åro ganf&a redigt och ledigt
a-rbetade ^ få at Claveret låter väl hand tera
fig ehuru denne Struttar, och anjåggningfar-
drar en del, af Regeringen til mer ån {^al¬
nars lårgd, afbruten med f knän och åroofe
i öfvervårket och Manualen, fom höra.tji de
förre, förfedde med jårn vinklar, hål i&dfji-
lande i bågge åndar, hvilka äro fordrade mod
Ebenholtz, fom och år en ibland de nyaçe
förbåttrade inrättningar: Herr Orgbyggaren
til heder; —• Durchflickning och Stimandick-
ning, de oboteliga felen, fom få ofta infrpy-
ga fig, under en mindre fkickelig Konffnårs
hand, faknas aldeles i detta vårk. — Uppå
denna goda grund, åro alla i Contrattet uf-
fiakade Stämmor, til antal, natur, och ilor-
lek, byggde och infatte, och uptages hår i
den ordning], fom de i värket befinnes.

Ma-
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Màftualefi. ~ *

rtfiö Principal — 8 fot, af fint Then
i de tvånne ftora rufidelar, åro i hvarterafex
klingande och trenne blinda pipor. Alla öf.
riga flå bakom, och äro af metall, fem bör.
ja i oftrukit C. hvaraf fes, Huru ifiyèket ar¬
bete och koftnâd Herr Orgbyggaren haft fér
ät opfylli och följa deh upgifna ritningen.
Cohdûffern'e äro åfven hår fåkert och väl gjor¬
de. 6:ra Qvintädena 16 fotj 3:0 Ejägfleut 8
fot. 4:0 Gedacht 8 fot. 5:0 Oftava 4 fot.
6.'0 !0vimå 3 fot. 7:0 Rohrfleut 4 fot. 8:0
OåläVk 2ofot. 9:0 Mixtur. 4 Chor, alla des-
fe flätitöior åro af Metall.: 10:0 Trompétte
}6 f6t;, de 2:ne grof-va Oclaverne åro efter

-Cbfitraä. af Trä, de ôfriga af Metall, half-
Vefid på 2:rie Regifter, 11:0 Trompette 8
•fot"i' dö 12 ftöfftå Corpora af Tgådi, enligt
Cétàtfaôbèt. j 2:0 : Oboe 8 fot, af Then, 2:ne
<D&ävér inråhad,' at iefter behag, göra fiar-
kate och fvagare j åfven en ny i fenare ârup*
funnen invention. -

Ofvervdrk.
ïiffl'Ô Principal 4 fot af. Then, här äro

17 fl. Biindpipor i hVardera Fältet, uti Hora
Mittel Rundelen 11, hvaraf 6 åro Blinde,
och. uti de 2:ne yttre ruhdelarne 13 i hvar-
dera, af hvilka b äro klingande, här anmär-
kes det famma, fom Vid Manual Priha paie"
fagt är. 2:o Håifleut 9 fot, 3:0 Spets Gedacht
8 fot, 4 fspetsfleut 4 fot, po Waidfleut 2
fot, 6:0 Oélava 2 fot, 7;oScharf, 3 Chor be-
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ftâr af Oftava, Qvinta och Oftava, Repeterar
i j;ne Oktaver. 8:0 Trompette, 8 fot, har 13
Pipor af Träd, faft Contraftet fager 12,
Jjvilket Ikjedt for nödfakad fôrkroppning Ikull,
och gör ingen ikillnad, 9:0 Vox Humana g
fot af Then, inrättad at efter behag göras
ftarkare och fvagare.

Pedal.
I:mo Subbas 16 fot, af Träd, med dubb¬

la labia. 2;do Ofta va 8 fot. 3:0 Gedacht 8
fot. 4:0 Qvinta 6 fot. 5".o Oftava 4 fot. 6:0
qvinta 3 fot. 7:mo Scharff 3 Chor, inrättad
af 8:vo 2 fot, 8:0 Bär fleut 1 fot, desfe af
metall. 9:0 BalUn 16 fot af träd. r;o Trom¬
pette 8 fot, de 12 flörfta Copora af Träd,
de öfriga af Metall, 11:0 Trompette 4 fot
af Metall. 12:0, Cornettin 2 fot af Metall,
Sperventillerne til desfe värk, fom äro tren-
ne, göra all den tjenft, fom af dem älkas.

Tremulant, fom i Contraftet ej är ut-,
fatt, men gör god effeft vid Intoneringar, är
anlagd, och pabegynt, och låfvas ftraxt fär¬
dig. Metallen år Vid anfiält prof, befunnen
god och förfvarlig, ehuru defs halt ej är i
Contraftet utftakad. Piporne äro åfven af för¬
fvarlig tjocklek, och förfedde med hakar och
ftellage. Menfuren i Rörvärksmundftycken
med mera, år nog ftörre pch fullkomligare,
än här förr varit brukelig. Ljudet i hvarje
ffämma år ikönt, och fâdant, fom det henne
âfatte namn fordrar. Intonation là Labial fom
rörvärken, är pompeufe oçh i möjeiigafte

Z 3; mât-
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'

•# r-~
måtto jämn. Temperaturen efter Contraktet.
Stamningen aldeles ren. I Kammar ton är
vårket fatt çoch flämt, alt efter Contrakt. Ma¬
nual och Ofvervårks Claveren äro propert
gjorde af Ebenholtz och Semitonerne af EU
phenben, gå ifrån grofva C. til och med F}
til hvilken höjd ånnu intet värk i Sverje år
bygt, och var gan/ka val projekterat; åfven
fom önlkeiigt vore, at Contra Bafen 32 fot
tilbygdes, hvilken i denna Kyrka gan/ka väl
behöfves.

Pedal Claveret går ifrån grofva C. til
och med D. Blind-Claver finnes och vid alia
lådorne til nödig tjenli vid Stamningar. —
Ståmknapparne äro efter Ordonance och van¬
ligt Bruk, fvarta. Bälghus til Bälgernas Con-
fervation, är åfven bygt. — Således, och fom
Hr. Orgbyggaren Svahn med niti/kt bemö¬
dande, och grundeUg kännedom af konftens
bepröfvande reglor, lamt ail möjelig accura-,
teste och berömvärd fkicklighet, lörfärdigat
detta koflbara Orgvärk, och fitt ingångne
Contrakt, ej under, men vä! öfver, upfylt;
altfå och emedan Herr Svahn fa oegennyttigt
och upriktigt fulbordat denne vackra Org-
byggnad : ty gillar och approberar jag den-
famma med få mycket ftörre nöje fom i en
otrolig mängd af åldrar, detta Varket prifar
fin Mäfiare. — Så i fanning vara, fom har
anfört är, betygar under Eds pliclct,

Efter Vällofl. Kyrko-Rådets anmodan
Johan. Miklin%

Hpf-Secrçt, och Mufic. i Linköping»
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Defs ftsllnjng är fä, at Orgäniflen uti en
hvålfå öppning," under det han fpeiar, van-
der änhk te t hiot Förfaml ingen. — Förgyllning
çza ziräte: ero icke belpardej få at detta ut¬
gör en af Kyrkans förda prydnader.

Kyrkan äger 4. ra ftyckeh väl arbetade
Metall -Ljuskronor, hva.af den lîôrfh väger
121) ikâlpr-1 Ikä.-kt af Carl Jqh.ansidns An¬
ka Margaretha Pädersdotter lööS m-d dQ pi¬
por, o h år år 174V pä kyrkans bekoft.nad
omguten af Magnus Hultman

Den a Vira oiti 30 pipor af Handelsmän¬
nen Mathias och Eric Fa ilften förirad 172^.

Den tredje om 30 pipor ikä rk: åt X 73 3,
af Bryggaren Olof Serna.is An ca.

De jsrdt
f om 2+ pipor gifvetl af An¬

ders Hörni.ngs A., k a Ç iriuma. i örnqvilf, år
1730.

Urom desfe, nyttjas til Kyrkans eclatre-
ring iere mä.fings lampetter eller ljusarmar ^

place ade heder i Kyrkan och på Läcktarne.
Denne 1 alt ö.irigt fa vackra Kyrka har

afven. det företräde at utm trka etldens fmak
'och uplysningens urikilning. — Ögat och fin,
net bel vä as ej af Epitaphier, Grafilenar el¬
ler Minnesvårdar, blott et enda, har vänjka-
pen och ärkänfamme fiäcktingar, uti brun
marmor öfver Sacriftie dörren upreft, för min¬
net af fordne Stads Phyficus Doftar Hidén».

Defs kund/kaper, männiikokärlek och
mödor, berättigade honom, detta minne;

Z 4 JA-
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JACOB HIDEEN.
Medicinae Doétor

Fodd i Finland 1731
Stads-Phyficus i Norrköping 1761

Död dårflädes d. 23 November 1769.
Adel Menni/ka, famt
Uplyft Medborgare
FörträfFelig Läkare
Upricktig Chriften

Aimänt
Acktad, ÅKkad, Saknad.

Några Defs Vänner
Refte Minnesvården.

Man mycket lefva kan — fall man ej
lefver långe.

Det förtjenar äfven här nämnas at inga
grafvar äro i Kyrkan, mer än en på flora
gången, hvilken afledne Rådmannen Lorens
Norrfteins Änkefru, mot en fär/kild gåfva til
Kyrkobyggnaden, betingadtj den famma är
dock efter defs, redan tor någre år fedan ti-
made död, och begrafning, nu för altid til-
fluten och igenmurad i).

Man har anledning tro, at detta koftba-
ra Tempel genom någon minikning i höjden
mot ritningen, blifvit iör tidens vinnande för¬

lä.

i) Efter förteckning fants 1692, uti gamla Kyrkan
72 ftycken private Grafvar; hvilka aila vid ny«
byggnaden 176? blefvo igcnfyldc.
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låcatj fom icke undfaller kännares öga, och
fâiedes til någon del förminlkar Kyrkans vär¬
de och det koftbara Örgelvärkets effeft.

Svagbrôftade Predikanter klaga ock nå¬
got åfver, fom. man plägar fäga, kyrkans
ohjelpfamhet : fynnerligen då murarne af fuk¬
tighet angripas ; men vanan går ofta fvå-
ra ting drägeliga. — Jag har i nara fem år
ofta predikat i denna kyrka och funnit
Trehörna träkyrka af 3° alnars längd, icke
lättare ån denna.

Kyrkan är täckt med järnplåtar. På
våftra gafvelen år upreft ett korfs om y al¬
nars höjd, ftarkt forgylt, och under det fam-
ma en fôrgyld fol, öfver Norrköpings i ften
uthuggna vapen ofvanföre 2:ne uthuggne fte-
nar, på den högra med pålkrift St. Oiai Kyr¬
ka, och på den vänftra, nybygd 1767 —
öfver Chortaket är ock ett förgylt korfs med
fin Glob.

Uti denna Kyrka predikas utom Hög-
måsforne, Ottenfång och Aftonfång famt Mor-
fonböner hela året: åfven fom Onsdags ochredags Pr«dikningar, på hvilken fednare
dag, hvarje vecka Comunion förhör anfiål-
les, famt Skriftning om Lördagarne.

Från Walborgsmäsfe til Miçhaeli dagen
förrättas Aftonböner, vid hvilka tilfållen Da¬
vids Pfalmer förklaras.

Högmäsforne, Fredags Predikningarne,
Communion förhören och Skriftnfngen förrät¬
tas af Paftor och defs Medhjelpare, och den

Z y ôf-
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ôfrige Gudstjersften med Altarmäfsningen af
Stads Comminiiferri och defs Adjunct. __

Socknebuden deia de fig veckotals emellan.
Förfamlingens Oeconomie, Penningar och

Råkenlkaps-vårk vårdas af ett behändigt K yr-ko-Råd, befiaende af Nio Perfoner, hvaruti
Kyrkoherden altid år Ordförande, biträdd af
Stadens Juftitie-Borgmåftare, en Literair Rad.
man, famt fex Borgerlige Ledamöter, 3:11e
Handlande och 3:ne Handtvä.rkare j enlig t ett
af Glorvôrdigft i åminnelfe Drottning Chri¬
stinas General Gouverneur och Råd, Hög.
välborne Herr Johan Olivecranz, til Ulffåll
HofFmanstorp, gifvit förordnande, dat. Stock¬
holm d. 21 Augutîi 1688 k).

En

k) Hennes Kongl. Maijts Drottning Christine
General Gouverneur och Råd,

Johan OliweCrantz,
Herre til Ulffåll och Hoffmanflerp,

Ojör härmed vitterligit, at fåfom icke allcnaft fin¬
nes för Svenfka Kyrkans, i Norrköping Adminiftra-
tion och för defs ricktighets fkuld , gådt vara, utan
ock enkannerligen med Hans Kongl, Maj:ts nya
Kyrko-Ordning Copformt, at ett ftadigt Kyrko-Råd,
fhervid må inråttas: altfå hafver jag ock efter dar-
ofver hållen Co m unie al iqn med Ärevördige Proften
och Kyrkoherden Herr Magifter Anders Rydelius
famt den Lofl. Magiilraten dårfammaftådes. flutit och
för godt funnit, denne förordning dåröfver at gö¬
ra, fom jag och hårmed förordnar, at farnma Ryr"
ko-Råd fkall heflå af nio Perfoner, hvaraf den
frånifte altid. åf Kyrkoherden i den Svånfka FÔN-
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fajnlingen, och den andra Juftitiae - Borgmâftaren ,
fom nu åro eller hårefter dårril fåttjas. kunna,men
den tredje blir er\ Rådman, h vilken fàmtel. Borg-
måftare och Råd utvälja tUaf Sitt medel fom de
dårtil fkickeiigaft h*Ua,..och de Sex ö.frige tagef
vraf Borgertkapet, fom åro utaf godt ' ryckte och
därtii tjänlige, och utfes af Stadens 24:ra Åldfte;
och når Ky> ko-Rådet fåledes hål t och inråttadt
år, fkblä at:a Kyrkones faker och åremdSr af thy
med famråri och tjihjelp fq;handlas, (lutas och
fceftâllas , famt tji deft bida gltid adnfiftréras och
föreftas, do:k få at en af Cc£. -,MlnneVfie hvil-
ken Stadfer s Åldfte tji fatt, fkall altid hafva Kyr¬
kones medel i fin vårjo, och om deras uphörd och
utgift, til fölgd af famteliges flut, beftålla, och
thåiöfver god räkning hålla, det ena året, och
çn arnan af thcm thet andra, och få, vidare, biif-
vardes denra Syfsian ett ambulatorium dem emel¬
lan, fom, efter fcx års förtopp åter kommer til
den förfta igen. Detta Kyrkp - Rådet blifrer och
alt ftadfgt af famma Perfoner beftâe.nde, få långe
de iefva, men där någon af dem lkulte med dö¬
den »fgå , då bör den afgingnas rum ftraxt-med
en lika Succefiore fyllas och befättjas, aMéles på
famma fått, fom om den förfte inrättningen , för.
milt år, få at nift Kyrkoherden och Btorgmaftaren ,
Rådman utvåljes af hela Rådet och Sexmän utaf
de 24 Åldfte. Qch fom. detta Kyrko-Rädet varder
fåledes ftadigt förblifvandes til defs båttre Admi--
nillration af alla Kyrkones. faker och, angelägen¬
heter, hvilken ty åligga vfj efter fitt båfta förftånd
och famvefe, jämväl efter Konglig Majrts utgång,
ne Kyrko-Ordning at förråtta, få ock råkningarne
årligen på vederbörlig ort at inlägga; altfå blif-
ver det och härmed fullkomligen Auäoriferat, famt
hvarjom och enom fom vederbör, och det i någon
måtto angå kan, anbefallat, fig hårefter at rätta,
och thy all tjenlig Refpeft och Lydna bevifia til
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yttermera visfo, hafver jag detta med min egenhand och Signete bekräftat.

Stockholm den 21 Augufti 1688.
Johan OlixoeCrantz,

(L. S.)
Förteckning på Herrar Kyrko-Råder ifrån 1692

til närvarande tid,
Herrar proftar,

Antr. året. Aftr. o. dödsåret.
169a Magifter Petrus Afp . d. 2? Dec. 1726
1727 Magîr Claud. M. Livin - d. 31 Jutii 1732
1737 Mag:r David Ewensfon - d. 14 Febr. 177a
1754 Mag:r Eric Wallftröm - d. I? Dec, 1778
1762 Håradsp. D. P. Lagerman - d. 1 Mart. 1790
1791 M:r A. N. Grönberger ■> d. 29 Mart. 1797
1797 Vice Paft. K. Hof-Pr. Daniel Ullgren.

Herrar Juftitie Borgmåftare.
Ï7I5 Jacob Ekebom - - , d, 4 Maji 1778
1778 Claes Petter Janeke - - d. 16 April 1778
|7é2 Guftaf Hinr. Höckerftedt - d. 28 Maji 1766
1767 Anders Lundroth - - d. 13 IVIart, 1785"
5787 Otto. F. Eckerman, Lagman

De öfrige Ledamôterne.

«722 Rådmannen Joh. Reçf, tog a.flked
i fin ålderdom ... 1742

1724 Rådman Peter Mortensfön d:o - 1742
1730 Handelsman Johan Åberg - - 1743
J733 Faâorn Chrifiian Kahlfiik d;o - 1743
I733 Handelsman Eric Fahlftén d:o • 1743
1733 Ålderipan Jonas Wahlften d.*o dto 174°
I739. Stads-Seeret. L. J. Hillerftrôm död 174?
I740 Handelsman L. Norftefn, Rådman död 1763
1742 Rådman Johan Gladhem. tog afljced 1747
1742 Rådman Hans Lindftedt d:o - - 1747
Ï742 Commisfarien H. Uhrlander bortflyttat 1747
ÏJ42 Cowmisf. P, Wcttsrbcrg tog afflted Ijjjk
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1744 Handelsmanren joh. Kiellman död 1776
Ï742 Öfverlkårar Ålderman A. Sååf död 174g
X747 HàndelsmanE. Lundgren,Radman dôd Ï772
1748 d'-0 s- Ridder, Rådman, tog aflked 1757
!74g d:o Pet. Chrift. AJgehr, död - . 17J9
1749 Gùidftheds Åldérm. J. B. PtUerfon.död 176a
175° Rådmannen Sven Björkman, Politie-

, BorgmlRare, tog aflked - >• • 176a
1778 Handelsmanhen. Daniel Ridder död 1762
J779 Garfv. Åidefm.P.Erling,Rådman,död 1786
1760 Rådm. och Grofsh. Juftinus Gartz, död
I7éa Handelsmannen Lars Cederling , tog

aflked för ålder - - - - I?8a
176a Färgaren M. Sååf, Fabriq. o. Rådman -
1762 Handelsmannen Eric Stenbom , död I77a
1762 Guldfmeds Ålderman Ohlftedt, död I7&9
1767 "Förenad# lig den mindre Kyrkobygg¬

nads Deputation? Ledamöter, hvilka
om Kyrkans byggnad hade den värkt f
fammafte omforgen, och voro

jSorgmåflaren S.Björkman,död 18 Febr. 1784
Stada Secreteraren Jonas Lithun, död 1782
Fadrjqveuren Peter Swartz, tog aflked 1782
Tullförvaltaren Leopold, död - 1780
BryggarenFr, Lur dnian,Rådman,aflked 1782
Gjålljutaren E. Husberg, död .* 1782
Fabriqvcuren Johan Håhl,. död - I7&2

I782 Handelsman;Jonas Jåderholmj Råd¬
man, tog aflked ... 1787

Ï7§2 Dito J. Ék Johânsfbn, Rådman, död 1786
I782 D:o Pet. Hinr. Pohl, aflked - - 178?
1782 Bryggaren Georg Langbtimmar, d:o
179J Handelsman Hans Lundftröm E:fon
1786 Dito Daniel \Veyerin , Rådman ,

KpngL Vafa Riddare - - -

1787 D:o Joh. Auguft Sååf FabriqueUr
1787 Rådmannen C. G. Brandftedt, aflked 1796
1789 Garfvaiyn Johan Sardbprg, Rådman



Norrköpings-Minne.
I7S3 Färgaren Peter Nyrén, bortflyftat 1^96
1796. Rådmannen Joh. Arndt Ri k m an
179$ .Fàfcriqveuren Cornélius Furchtrich
Förteckning p8 c«n fom vai it 'Curatoresr Lrrt
.Casfeurer vid denne Kyrk? ifikn och med 17^0

til närvarande»
jCuratorer» r Casfeurér»

Ï720 Mårten Reef - - Hans Bohman.
. 172,1 Gert. Joh. Dahlgren Nils Wefterbeck.
ï72a ;Alex. felayock . - • Peter Iju'yierg.
1723 Johan Reef - i Gabriel Grôteiurd»
1724 Maths Wefterberg - I ara Lindahl.
172T Mårten Reef i - Gabriel Husberg/

- Peter Morte^fon
1727!) (Johar Krei mangj
1728 Lorens Dablgreh - Ar de. •> Wiêrnàn.
1729 Gert Joh. Dahlgren . tolens Hultman»
X7JG Johan P erf 1 . Johan Åberg»
I73Î Johan Åberg ». •» Ifaàc felefirg»
1732 t>:o - » * » v D.o » « - »
Ï733 Ifaac Bleirng - s Ëil£ Fahrfleb.
Ï724 Peter Morteivsfon i - Joh. Er k Chiffon.
l?3? Joras L. Wahlfteh Johan Bebrhoff.
1736 Chriflian Kalfifk * S en N» Rrdder.
1737 Johan P cef 4 - Johan Sporrorg.
I7J8 johan Abferg - - Abr. toifién'sfon
I740 T-orena \oifl< in ï" 1 lein. J.'Kib.
1741) Pet» Mörtensfon - ■„ » ; j ... «;>•
1742) Joban Giadhefn - Enc Lucdgreffc
1743) J

. „ i,, , » a Pet. Chr» Algehrr
l744t Pctter Wetteilerg> Qlnf j -rr!;>},£
i74^ Johan'Kielmang ' Peter Fiörnar.
1747 » 4 d 4 . » Lorens Lindahl.

^ I748) ' Joh. BergJPettersfoii»
17-49) Lnc Lundgren - Joachim Eielhrg.

- a « i' 4 Lorens Steinnörth4
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jr,c;i Joh. Berg P:fon - Peter Afplund.
1752 Erie Lundgren - Daniel Ridder.
I"53 Joh- Kellmang Sen, - Peter Erling.
1754 Eric Lundgren - Lars Cederling.
J755 Pet. Çhr. Aigehr . Johan Wahifteen,
1756 Joh. Berg P.Lon - Magnus Broberg*
1757 Eric Lundgren - - Gert Dahlgren.
1758 Daniei Ridder - - Petter Lindal.
1759 Petter Erling - - ). D. Herpell.
1760 Rådman Juft. Gartz - Anders Lindftrönn
1761 D:o .... * D:o .

176a Eric Lundgren , Carl A"ug. Schr<5der,
1763 Lars Cederling - - Dito
1764 Eric Stenbom - - Dito -

1765 Mårten Sååf - - Lorens Dahlin.
1766 Guldfmed Ohrftedt a Dito
1767 Lars Cederling - - Dito - *

hår fakras upgift,
Ï772) Martin Sååf - - Joh# Fried. Bohman*
til ) a i 1 a Carl Engeflrôm.
1783) jor.as Jåderholtn * Tornborg.
1785 Dito Johan Bergftrôm.
Ï787 Johan Augtift Sååf Dito, ; -

En af de 6 Borgerlige Ledamöterna år
altid Curator Tetrtpii, hviiken /kyldighet
dem emellan ärl. kan ombytas ■— Casfeurs
Sysflan vårkftålles font eh bland de allmån-
ha Borgerliga Sysflor, åfven utan någon lon,
af en Handlande, utom tvånrie i Kyrko-Rådet»

Stads - Commihifiern biträder beftåndigt
Kyrko - Rådet med proföcolls förandet: Åf»
ven fem Notariatet vid Allmänna Sockn-Stäm-
morne mot begagnandet af Kyrk3rjs Ang Ô-
fler cm Staden^ for h vi ken hån darfôre en»
dafl betalar 3 Rid, 16 Ik, i arfvode,

Kyr»
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Kyrkans Sigill ät redan i förra Delens
IV Capitel uptagit och belkrifvit.

Utom förenåmde Ång Qller om Staden,
gränfande i Norr mot Tegel Ängen, på hvil-
ken fida den innehåller 227 alnar, och i f<3.
der 248 alnar intil Ladugårds Gårdet fanat i
väller mot Staden 191 alnars bredd 5 äger ock
Kyrkan Grundränta, af en Qvam vid Bergs-
Il ron, fom nu innehafves af Bruks-Patron
Pehr Gulla f Wadftrôm; bch hvilken ärligen
dårfore til Kyrkan, fåfom Vinfäd, betalar
14 tunnor Mjöl in Natura eller uti Contan.
te pennjngar efter Markegång — Utom et
Capital af Handelsmannen L. Hultman gifvit
den 14 Martii 1706, efter omfatt LähneBan-
co ÄtteH den 21 Oclober 1784 &îd. QS, 46
(kill. 3 r:ft. Bar.co, fämt et af Borgmäliaren
Carl Johansfon gifvit den 21 April 1708,
Eiksdrr 2f2,,.i4 iki!!. ç r., och ytterligare et
af Ånke-Fru Anna Spalding, R:d. 66, 32 Ikill.
Äger Kyrkan for närvarande inga Capi-
falér, rrièn däremot en Skuld af Riks¬
daler 1200 RiksGäldsfedlar til Stads Casfan,
emedan den innom en . tid af 32 år,
utom en gåfva af Riklens Högiofl. Stånder
Vid 1769 ars hår i Staden hållne Riksdag,
flor 8ö,öoé D;r K:mt, och några Stamboks-
Medel; ,på egen af Stadens Innevånare fri-
koftigt famlad Fond, beförgt förutr.åmde be-
tydeliga Summor til denne nu varande Kyr¬
kas helä dcft* prydeliga fullbordan,
•iv# Sacri*
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Sacriflian med 4:ra fenfter, är både rvm-

!;o cch ljus raed kakelung Och trådgålf hmt
ofne ingångar, en åt kyrkan och den andra
ut til defs gård och kyrkogärden, med a ns
jnmuradé Ikip, hvaruti Kyrkans Handlin¬
gar förvaras. — År en qvarlemning af den
gamla kyrkan vid nu varande kyrkas nord-
Öftra Ma, upbygd på Prefidenten Buren-
fchôld och Landshöfdingen Klirgfeldts bekoft-
nad, och hvilka därunder hafva fine nu til-
flutna grafvar. — Här förvaras Kyrkans Siif-
ver l) beftâende i ätfkillige Piecer och i233î

A a lods

f) En kannä innan til fôrgyld, gjord Sr 166? våger
106 § lod.

En d:o af år iéyf gifven af Redarne uti Skeppet
Prins Carl den 24 Dce. 169? väger 106 5 iod.

En fôrgyld Kalk med Patén åfven af famrtia Res-
derie d. 24 Decemb. 1696 våger gs lod.

En dito åfven med Patén af Hr. Gyllenftjerna vi¬
ger lod.

En dito mindre til Sochnbud med Patén i foder

våger I9I lod.
En dito år.nu mindre, viger t2 lod.
En fyrkantig Oblat afk , af Måfter Görans Guld-

ftned år 1654 våger 32 lod.
En rund dito med drifvit låck af Anders Holtn år

1717, våger 13 J lod.
En flafka til Socbnbud med Ikruflåck våger 46 lod.
En Dopfkål gifven af Proften îians Matthsei léj8»

Omgjord 173?, väger 92 lod-
En flor ljusllake med fyra armar Ikånkt af Abel

Blekers arfvingar år 1699 våger 3°0 lod.
Et par dito drifne med lofa pipor, af Borgmäfta-

ren C. Johansfon d. 24. Nov. 1697. våger 116 lod.
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lods vigt Afven fom Kyrkans /krud, m) an,
gelägnare böcker och ikrifter under Klocka-'

rens

Et par d:o d:o af famma gifvare d. 24 Septembi
1697. 116 lod.

Et par d:o filfverftakar, våger 62 lod.
Et par d:o d:o flåtaj våger 59 lod;
En Ljusfax medbokffifver M, P. S. Jä M. D, io lod.
Gamla Bokftåfver och Numror, IS lod.

Kyrkofkrudefl beftår i följande.
#i)En Chorkipaj af môrkrôdt fammet, borderad med

bilder och blommor famt en bred och rik guld
och lilkes bordcring fordrad med fvart glanfkt
lirft; föråräd af Dodfor Johan Bothvidi.

En dito af rôdt fammet öfver alt broderad med
guld och filfver, gifven af HÖgvålborné Herr
Jacob Burenfchiöld år 1704,

En Måfs-hake af fvart fammet med étt bredt filfi.
ver borderät korfs, famt filfver galoner runtom¬
kring med årtal 1^08 förärad af Skräddar Ål¬
dermannen Måftér Gottfrid Manberg, defs enda
dotter Ingå Manberg var Svårmoder til aflediie
RidmaUnen Erid Lundgren.

En dito af grönt fidentyg.
En dito gammal af violett fammet borderad med

guld och filfveï och fcrufifix famt 2;ne bilder på
fidorne Och årtalet 1690.

Tvånne nya måfs-hakar af fvârt fammet, hvartil be¬
gagnades ornamcnter foni vàrit på en gammal
gyllenduks och en violett lammets måfshake.
Desfè äro för kyrkans koftnad förfärdigade af
Manufa&Uriften Zieglens huftru och kollade 8?
Riksdir 32 fsr 4 r;ft> den ena har på bröftet en
guld bordfcrad fol, och den andra, en rundel
hvaruti föreftålles Chrifti bön i Örtagården, bak
på båda Chrifti CrUfifix och tvånne bilder bor-
derade åfven fom en bord rUndt omkring af guld
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rens vsrcl och anfvar, mot fäker Borgen, in¬
nan fyfslan får tiitrådas. — Kyrko-Rådet har

A a 2 här

och filfver famt årtalet 1781 fodrade med hvitt taft,
Ett gyllenduks altarklåde med årtal 1686.
Ett af grönt borderat fidentyg . - Ï713-
Ett gammalt Violet.
Ett hvende af rödt Attlaft.
Ett dito af violett Sammet.
Ett dito Gyllenduks.
Ett gammalt d:o af Silke.
Ett dito af fivit Sidenfarge med Guldblommor.
Tre ftycken Gyllenduks brickor hvilka til åratal

öeh namn åro ornerade med 306 ft. åckta pärlor»
Tre gamla borderade dito.
Ett kalkklåde af Gyllenduk.
Ett dito af grönt Sidentyg med Guldgaloner.
Ett dito af hollandslårft, med frantfar och en pä

båftad Gyllenduks bricka med bokftåfverne I. H. S.
af åekta Pårlor.

Ett ftycke gammalt filkes klåde flickat.
Tvânne dilkdukar af fint bollands lårft med frant¬

far och crepiner.
Eyra Måfslkjortor och a hollandslårfts dukar til

Comunionpallen.
En Prâftkappa af Camellott, tillika med flere In¬

ventarier för Kyrkans behof, famt
2:ne Penningehåfvar af åckta Gyllenduk med bil¬

der borderade , årtalet 1686.
ftcb 2:ne med Siifverklåckor, årtalet med filfver

fmidde Numror 170a, gifne af Guftaf Sehlorf
och Maria Daniels dotter.

At St. Olai Kyrka ifrån ildre tider njutit inånga
förmoner, underftöd och gåfvor af fleres friko-
ftighet ; kan inhämtas af Kyrkans Minnesbok,
och Litzéns Disputation från Pagina 61 til ock
med pag. 66.
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här f;ne fammsnträden och defs förvaripps.
kifta får de a: geiägnare Documenter, RevfrJ

fer

'Af Originalet i Sockholms Antiqv, Archive.
,,Allum rnannum tbööm tbxttae bref höra: xJIx

5,fe* foncier Margareta Laffiiozee Dotter Abbatiffa
„i Alkaby xuerdhelika beelfo med warum herrx.
j,Wi wiiium thot allum mannum liuslikx kunrukt
„gôra thet Wi aarum repter wars hcrrx byrdb Tu-
jjfaedte Thry hundrsedbx ok famijjgbi watum i
„Norköpungba tha byamxnuene ok wi ftadhgadum
5,niedh wiffo at all tomtsen futn ligber widher Sand:
„01afs Kirkiogardb fran wreftrx norrx Kiikiogarz
jjhôrnene ok i uôrro almenninx gatunx ok wsefter
„i waeghin höre til S»n£t Olafs Kirkio med xuer-

j,dbelike argho, for hwilkins fladbgha wiffiilfe wi.
jjfetium wart irfighle, a fandte felicis in Pincii
jjdagh a fama areno futn förra war nsempt.

Ex orig. in membr.
,,Alfo macn fom thetta breff höra eller fee,bel-

„fcm wlj Borghameftara , Byfoghet ok Raadb, ok
„ail mcenegheth i Norkiöpung kerlegha medh
,,Gudh. /Ffftber thet ath werdogher Fadher Eij-
,,(1 op Knwth i Lijoköpungh haffuer hörtb ok fko-
„dbath tvara ödhmiwka bön ok Gudz wena hielp
„ok kforlegh fwa atb han medh fina breffVre ful»
jjbordban haffuer ftadfefth, ath i Sti Olaffs wara
,,fladzkyrkijo fkall byggiaa ok ewérdheiegä fram-
„hallas eth Slaela - Kappall medh treffe vigilils ok
„ccmroendacior;bus animarutn hwar dagh ok an-
„dra Gudzti&uift alimofo ok fixlarykth. for off ok
,,wara forxldra ok affterkcœinandâ, ok för alla
„lefwarde ok dödba, Gudz nadh ok Crifna man-
,,na bielp wedbertöifiwa. Tby tillbiudom wäj off
„ok wara efftbeikomanda for:da NorköpungX Radk
s,ok ftadzmsen, ikola ftyrkia ok fordha ck medh
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fer och Hypotheqver, förfedd med 3lne ås,
hvartil Kyrkoherden har en nyckel, den an-

A a 3 dra

,,andra Gudz wena tillhielp fullelegha framhålls
,,fonda fixla Kappall i wara for da ftadzkyrkio, thcs
„pre(l ok all annor beftandeife i allom mathom,
„forordhom, fordelom ok fôrftykkijom, xffther thet
,,S ela Kappaieth i Lijikôpungh Domkyrkio fôrfth
,,bö iath ok wtgiffwedh war, togh i then twnga
„thet forma ath bxra, ok Gudh geffwer Ingeldith
„ôkas till, ok feriegha i theffo maatho, ath hwat
„fotn lieifth txffs xLer gxffwit wardher till fonda
,,wars Sixia-Kappals beftandiife, thet i warom ftadh
,,xlier ftadzwadha ligner, fwa î rôrlegho fom i o-
,,rôrlegho, fwa »jyket tiil off ok warom ftadh ftan-
, ,der, wnnom wij ok geffwa till fulla frijheth ok
,,kyrkIone rxt cwerdhelegha acgha, fwa aih then
,,lkat xller twnge ther kwnne paa löpa, Ikoioni
,,wij ok weliom for then ftora Sixia-hwgnath ikuldh
,,grrna fielffwe dragha, fwa till thes ath for ds
„fixlarykth siaghe thes hxller ftyrkiat ok fladhu.
„gare ath blifwa, forordhom wij ok ftadh,gom. ath
,,aff the hoffwodfwmaio nw xr geffwen xiler loff-
„wat till ath grwsda, ok ftijkta for da Sixia-Kap.
„pall medls, fwa at aff th<5m pxningom fom ty
,,gefTwa« i ftnrmwnom, fom xr tijo m:rk xller mehr
,,aff enne menni cio xller i eno maale fender, fkall
,,inte fkingras wtfaai xller fortxras , wtan altiidh
„redho liggia wnder Sixlapreftens ok thera trosnt
,,,manna handom, fom thet befailis, ath rxnta ok
„ingeldh thermed köpis , xx mxdhan ther xr na.
s,koth athet aff till thes Kappaleth xr kommeth
,,tiil fina beftasdîlfe, wedhertô^ffth ok aff alle an«
«•dre Kappalens rxnto, offer ok almofa medh Gudr
),wna ok wara tilhielp ok omforgh tkall badhe till
, Kappalans ok preftens beftandeife till thes dagx
„tor*feei ok wppehailas. Yttbermcr wiyjom wij ok
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dra förvaras af en Ledamot och den tredjeaf Courator. —- Kyrkogården innehåller 300

alnar
,,aff fullom kerlek ok fortanka till förda Kappa.55lens hwardagx mefib ok fiselarvkth, for off ok al-35la Crifna, ok for hwar wara ferdelis en Kwjerna-„»afirôm i Dall liggiande, nefb nedhan för Malm-„bohws ftrôm i litlo aanne, medh byggningha,,tcmpth maellan Kwaernahufeth ok Sandbcrgheth„Sextij aira til lsengdeua pa hwarie fidho ôfther.
„langh ok weftan langh, ok traettjj alna a bredde-
,,na , bvilken ftadzfens eghen ok gamul sega Kr,„medh allom tillaagbom i watho ok thôrro engoj,wadartagro, fwa ok tbeen hwfen fom wij köp-„tom for tiwghu m:kr paa kyrkionna tornpt, hwil-3,ka reeniiffvris maennifkia Abbadifa i Alkaby a con.3,ouentene wegna ok wij foknomaen a ware wegna3,wnt haffwon, fwa lsenge Kappaleth ftar.der, ok„hwardagx mellan wppehaidz, och i fwa matho till
,,ewaerdelika segho. Till hwilka mere wiflo ok
3,ewaerdheleghe ftadfeftelle haengiom wi warth ftadz
3,Norkôpungx incegle for thettabreff, hwilkit giff-,„wit ok ftadgadh i Norkôpunge a Radzftwffonne
3,a rsettom radzftwffwdagh for off Radheno ok alle
3imeneghetenne, Aarom seffther Gudz - fijortan
j,hundradha wppa fjwttonda areno pa Ste Mariej3M»gdalene afftne,

Ännu ett annat.

KAllom thôm fom thetta brefï hôre eller fee,
jjhelfom Wij Benkt Sturae wepnare, ok Karl Stôr-j,kersfon famaledz, ewaerdeligha medh wârom Her-
j»ra Jhefu Chrifto ; Kuntgôrom wii medh theffo
3,waro oppno breffue fore thôm nw thil seru oc
3,effter kunna komma, ath wii medh ja ok godajjwillia hel oc helbrêgdo haffrem giffuid Gudi oc
jjJomfrw Maria thil lofui, ofe thca helga herranom
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alnar i längden och 120 alnar i bredden, in-
ftångd af en fäker gråftens mur, med y fär-
fltilte portar och beprydd med en anfenlig
mängd lönn träd, planterade år 1725": äfven
fom vid gångarne planterades 1792 unga rönn
cchjlönntråd 200 ft. hvilka man hoppas med
tiden torde gifva detta ftållet, ett ännu be-

A d. 4 hag-
,,S. Oluffz hans Kyrkio i Norkôpunga thil heder
,,oc jero, oc allom criftoom fiaelom thil raft oc roo,
„allan war ega deel, fom wi fornemde tnxn haff-
„wum i Skaerlötom, hus oc jord, åker oc eng, ffika-
„wathin oc ikog fom thet aff aller haffwer liget til
„for:de Skaerlöta by, i hwata oc törrö, nserby oc
„ferra ok infta wndantha gni medh allo tbe fom
,,Ingemunder af Koftberga hade förra gifuit til
,,fonda St Olaffs Kirkio, ok medh fuadana Ikel
,,oc förordom af fornembda gardh oc godz, fotn
„ligger i Qwillinga fokn, theraff lkal warthridisa
,,tön korn koma thil preftens bordh i Norrcôpung
„tiil dommen, om preft effter preft biddia for
,,wara foreldra liseI, oc wara egna fisel in thil
„dommaeda gin; ok wore thet fwa, at nagor preft
„thet forfummade, tha fkal fonde godfed bliffu*
,,roinnmr oc msera, ftrax wndir S. Olaffs Kyrkio ,
„se foruthan enda, oe wij fonde maen Benkt oc
„Karl affhendom OIT thetta for:de godz, fran OIT
„oc warom arffwingom, oe tillaegnom thet for:de
,,S. Olaff» Kirkia thil ewaerdeliga ego. Thil mer»
„vviffo ok högrse forwaring , tha ftadfsefte wij
„foç:de msen med thetta breff ftadugt oc faft hal-
5,de. Thil withnesbyrd tha hafum wij for:de Benkt
„oc Karl haengt wara infegle med Stadzens infegl»
„af Norköpunge for detta breff. Scriptum Nor-
5,copie A:o D;ni MCDXXVI. feria feeunda prox{«\
«ma poft Dominicain P*lmarw%
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hagligare utfeende. Om kyrkogården har man
vidare den underrättelfen, at han förr varit
få mycket fumpg, at man på den få kalla,
de fattig kyrkogarden i öfter, ofta funnit graf.
varne fylde af vatten, då liken /kulle ned,
fattas,

Dennç olågenhet har dock före år 1715
blifvit förkommen genom trätrummors ned,
läggande i jorden från kyrkogården genom
Qvadraterne Rofen N:o 21. och Vattnet N:q
24. j hvilken atteder vattnet til Strömmen.

Kyrkan äger hår en år i6()3 upmurad
Bifåttningsgraf. •<-* Ett murat materials hus
eller få kallad kalkbod, famt ett material,
fköfve och vagnshus, hvarefl likvagnen och
likbårarne förvaras, och defsutom tvanne ftör,
re murade kyrkbodar våfter på kyrkogården
åt Drottningegatan.

Kyrkogarden är indelt uti y6 linier ef¬
ter en af Kyrko-Rådet fallftäld ordning af d.
14 Dec. 1746 och innehåller 1300 grafvar.
îvfârge åro utmärkte af finrike minnesrunor.
Atta liycken murade grafvar finnas åfven på
denne Kyrkogård tilhôrige föjande Perfoner:

2 Linien — 2y murade grafffället tilhör
Handelsman Cardons arfvingâf.

4 & y d:o 2),26,27 d:o — d.o Commerce-
Rådet Wefierbergs arfvingar.

6 d:o — 3 d;o — d:o Apothekar
Naumans arfvingar.

6 d:o —839 dto — d:o Hanäelsm.
Dettous arfvingar.

7 d:o
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7 d:o -—3 d;0 — d:o Rådman .
och Ridd. Weyerin,

8 d:o 25&2Ö d;o — d:o Rådman
Ad. Becker.

14 d;o 24&2f d:o d:o Rådman
Mårtenfons arfvingar.

j Grafftelle murat tilHör Schenboms arfvingar
men ej ftår antecknadt i Boken.

2:ne d:o för Kyrkans räkning.
Ofver den nederfia af de Södra Kyrko-

portarne, finnes en inmurad ftentafla, fom ut-
vifar, at han är ett Teftamente efter en Eric
Perfon fom dödde uti 1623 års peft, då hår
f Staden uti famma farfot 14QO Ptrfoner af-
ledo. Defs huftru Kierfiin Svensdotter full¬
bordade detta Teftamente 1624.

Här bör ock anmärkas, det Förfamlin-
gen redan varit betänkte, at på norra fidan
om Staden på det få kallade Drags Gardet
inråtta fin Begrafnings plats, äfven fom re¬
dan är beilutat at efter linier nedfåtta likki-
ftorne, h vil ket dock ännu ej kommit at pä
nu varande Kyrkogård värkftällas, i anfeende
til de befvår en enda Ledamot däremot anfört.

Måtte ett fådant förilag ofta förekom¬
ma och åter uptagas för at ftuteligen blifva,
vårkftält! må man fnart uplefva den tid då
en dårfull rangordning, afven efter döden,
icke längre må befvåra de lefvande j utan at
en dygdig och nyttig lefnad, måtte blifva
den minnesvård, fom fitänker en värdigare
ära, af efterkommandes tackfamma minne.

A a jf fil-
\
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Tilforene år nämndt a t Stads - Kyrkans
klockor hängt i en träftapel, fom fedan ned-
togs. I defs flälle upfôrdes det nu varande
llentornet, omkring 60 {alnar från Kyrkans
vältra gafvel, hvarmed gjordes början 1747,
da grunden med bjälkar och pålar lades,
hvarpà muren i qvadrat til 30 alnars hôgd
ppreftes och fulbordades 17^0 n).

Vid ingången under tornet fes ett f>råg-
tigt Marmor*Portal och uti muren 3me fte-
nar med fine infcriptioner. På den forfta lä-
fes: 1710 och 1711 i Norrköping uti Pef.tn
döde : 2694 Perjoner. 1720 til 1750 i Stads¬
kyrkan Barn döpte 3361. Brudepar iiS9>
Döde perfoner 389Q-

På den andra Itår med runlka bokliåf-
ver: I. grunden. 1724. Pålar. 151. Bjelkar.
fom. med. mur. kojfar, 17300. Dal. K:mt.

På den tredje iåfes: 1747 påladt; 1748
den 14 Julii grundftenen murad 4, f aln un¬
der jord. 1749 murad i högden /y, § aln,
med 4, % aln ö/ver hvalfbågen, 8 öept. 2
klockor upphängde tills vidare,

David Evenfon, Jacob Ekbom.
Mera. Fins. I. Kyrkans. Bok. Detta. Nu.

Erich. Lundgren.
Utan på fodra fidan af tornmuren är en

Mormorftens SoIvifare,utihvilken ftåruthuggit:
rårt Lif dr en Skugge på Jorden.

Och
ti) Koftar med arbetslöner Och mur jämt med jorden

J730Q Dal, K:mt och hela gamla byggnaden cite*
%%0Q0 Dal. Sunt.

/
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Och med Runlka Cara&erer:

Mig- Leder. Solen. Eder. Skuggan.
Under ingången til Kyrkogården genom

Tornet har Handelsmannen och Toiags Bok¬
hållaren Eric Lundgren låtit mura en graf åt
fin Famille, och, tillika med fut, fin Hufirus
och Barns namn uti Runika Caraéterer infatt
denna \ers ;

Vandringsmän l fe denna graf
Ett Himmels Förmak bli/ver,
För mig når jag lagt ned min ftaf
Och Gud min anda gifver.
Ej något qndt mig nalkas må
l desfe klockors näfte
TU defs Domklockan börjar gå
Och jag tar in mitt fdjie.

Men denna Tornbyggnad hefants dock
ej i anfeende til fin låghet fullkomligt fva-
rande mot den nya och prägtiga Stadskyr¬
kan, hvarföre man ock i iednare tider beflöt
at göra en förhöjning på det gamla tornet.
Flere tros hafva projekterat denna tilökning
af Sten, för at kunna upflytta klockorna, fom
oemotfägligen hänga 12 a is alnar för lågt,
af hvilken ordfak, ehuru ftore til vigten,de
aldeles icke höras i motvind til yisfa Qvar-
ter i Staden. Men detta Förflag lärer icke
hafva anftått en och annan, förmodeligen tar-
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de Granden det icke tillåtit. — Vare härmed
huru det v.!. fa mâfte dock påbyggnaden
blifva utaf tr.H. Den up relies 1790 af Capi,
taih;Mechanicus K rftein ifrån Stockholm och
flod obetäckf til 1794, då den uief beilagen
med kopparplåtar, utom Älran inuti med jhn-
bläck. Koftnaden bellriddes genom Kyrko-
Rädet — och lärer in allés bulliga hg til
3000 Rjksd:r.

Denna pâresning, innehållande 73 al ;r
från muren är gjord efter ritning ifrån Ofvet
Hof Intendents Contoiret i Stockholm —

Nedomkring vid foten år en altan med fkrank
och utgångar från tornet, famt högre upp f
ft. dubbla dörrar at upplåta vid visfa tillfil-
len. På detta ftället hlåfer Tornväcktarne
ut klockflagen med en lur, ifrån kl. 10, til
och med 3 om morgonen. Den öfverfta de¬
len 20 alnar öfver urvårket och 4 vffartaf-
lor, uti öppen rundel, utgôres af 8 ftycksti
Collosfalpelare med fit tak, hvarunder hän¬
ger 2:ne fmà dagklockor.

I detta Tornet hånga ' 4 klockor, ?:ne
Beduti den delen fom år af ften och en up¬

pe uti tilbyggnkderi.
Den ftörfta kloekan väger T" Skeppund',

7 och ett I li*p:d och låfes ôfverft på henne:
Helig, Helig, Helig S,- Herren 2eäaotht

Htlet Jos den dr full m å Hatts dra.
Pä ena fidan:
När Fredric ned ar Th onen går
Och Adolph Fredrik JpLoMjdr

Cl f



Norrköpings Minne.
Göts jag at tjena Hjorden,
Thcn Chriftus med Jitt blod få röd
[ûïhvdrfvat från tn ivig dåd}

Cch dr defs Het de vorden.
Ndr kldppen pä min f.da flår,
Ndr Zions Fo!ck ett tecken får
Jlt upgå til Guds Gårdar
Cch höra Herrans helga ord,
Eli' cck cm någon död dr fpordj
Bed Gud at Han dig vårdar.
A andra fidan:
Stadens Magîftrat heftår af desfe :

Juf'itiœ Borgm dfa.) en Jacob Ekebom.
Handels'och Politia Borgmdfiare Gujl. Henr.

Höckcrjledt.
Rådmännen: Petter Mårtenfon,

Hans Lindficdt,
Clas Pet. jancke,
Glof LSfgren,
Joachim WittJIcck,
Petter Becker,
Sven Björkman,
Sven Ridder.

Stadens Stcreterare Pehr Serlachius,
Nederft omkring brädden:

Med denna rand jag bunden dr cch håller
vdl tiljamman

Hör til och af mitt ljud nu lar, at dljka
ritt hvarannan.

Cuten i Norrköping af M. Hullman d. 2 Cil.
17? r.

Den
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Den andra klockan våger lo Skeppund

3 och | h'sp:d. '
Ôfverft làfesî

Glöm aldrig bedja Gud,
När horas får mitt ljud.
A ena fidant

Jag ringer, når man Jkal i Kyrkan ftg in.
finna,

El? någon fcmnat af; jag klämtar dä man bår
Ett hjerta låta upp, ett bättrings öga rinna,
El? när en grymman eld bäd hus och gods

, får täri
A andra fidan:

SanEl Olofs Herrar Kyrko-Råder :
Sal. Prof. Dav. Evenfon> död anno iyyO

d. 14 Febr.
Jufl. Borgm. Jacob Ekebom.
Rådman Sven Björkman.
Rådman Sven Ridder»
Hof-R. Commisf Petter TVeiterberg.
Handelsman Joh. Kiellmang.
Handelsm. och 1 olags-Bokh. E. Lundgren.
Handelsman Petter Älgehr.
Guldfm. Ålderman Joh. Berg Pettersjon.
Comminif. och Kyrko-Not. Joh. Tillmani

Nederft omkring i
Guds feende öga och mägtiga hand
Bevare mig ftädfe för eld och för brand.

Guten i Norrköping anno ly^i den 21 Åug>
af Magn. Hultman,

Den
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Den Tredje Klåckan våger 6 Skeppund
8 Lisp'.d ? marker.

Å ena fidan:

Då Rikets Konug var GUSTAF IV ADOLPH
Stiftets Bijkop

ledamoten af K. N, O. Jac. Ax. Lindblom,
St. Olat Kyrko-Råd.

Profien And. N. Grönberget'.
Lagm. Otto Fr. Ekerman.
Rådm. Joh. Ar. Rickman.
- - Martin Sddf,
» i. Joh. Sandberg,
Handelsm. oeh Ridd. Dan. IVejerin.
Handelsm. Hans Lundftröm.
färgar Per Nyren.
Fabrik. J, Àug. Sädf.
Notar. Commin. P, Strömmenberg.

Å andra fidan:
Länets Höfdinge

Friherre m. m. Fred, Georg Strömfelt
Stadens Mägijlrat

JuJi. Borgm. Lagman 01. Fr, Ekerman.
Polit. Borgm. Daniel Björkman,
Rådman Carl G, Brandjledt,

» « Carl Gottl. Körner.

Jöni Brunbeck,
Rå4"



384 Norrköpings Minne.
Rådman Jonas Jederholm.

Carl Palm.
- - Joh. Ar. Rickman.

Joh. Jacob Wefterherg.
Joh. L. Scherling.
Joh. Sandberg.
Carl Engejlrom.

Secreter And. Widén.
Nederfl omkring:

Blef denna Klocka omguten i Norrköping af
And. Billften 179p.

Den 4:de Klåckan, eller minfia och få
kallade Böneklåckan, hvilken hänger uppe uti
den nya tilbyggnaden och fom fordom varit
i Tornet vid Johannisborg, men Ikånkt af
Kronan til St. Olois Kyrka, väger 3 Skep-
pund, y och | lisp;d. Med denna Klockan
ringes altid til Bon, både morgon och afton,
klockan 9 cm qvållarne och 4 om mornarne,
lamt förhatligas Lik. Pä henne låies Ôfverft;

Alt det anda hafver lo/ve Herren,
Halleluja! Pf. CL.
Å ena fidan,.*
Åhörare! mitt ljud
Nir du med ören hörer.

Så bed af hjertat Gud
Att Han din rot rätt förtr.

Mfi
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M'n ijenft år fäga till
Cch kalla Chrijii Brud;
Din pligt dr komma och
Dig fkaffa Himlens (krud.

A andra fidan:

yiufpice Deo, Régnante Friderico I.
Semper Augujlo.

Provinciam Gubernante Er. Ehrencrona.
Conf. Urbis,

Jacobo Ekbom et 01. Ekerman.
herum fuj'a fuit heec Campana
M. DCC. XXIX. d. IV. Julii.
Aceurante Claudio Livin, P. P.

\ •

Guten i Norrköping af Mçgn. Huliman.

Med ett ord år förut nåmdt at öfverft
i Tornet är ett urvårk. Det år /kån kt frän
Ji.hannisborg af Kronan 1721, då det pä
Stads- Casfans bekoftnad famma år reparera¬
des och upfattes i en Trådftapel på Kyrko¬
gården; flyttades I7f°> uti det då nyligen
upmurade Stentornet: och 1794? efter en nö¬
dig förbättring o) til det ftålle det nu inne-
hsfvtr. Timllagen,. fom åro dubbla, med,
qvartflag höras från 2:ne dertil, uti färikild
form, gutne klockor, om 6 Skeppa 8 Lisp:s
vigt.

. B b Kyr-
e ) Af Urfabriqveuren . Adolf Fried. Bjurmao p»

Kyrkan» koftnad Riksd:r ioo.
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Kyrkoherdar och Probftar Vid San$
Olai Fôrfamling.

Med mycken môcîa, i ahfeendö tiî de fîerè
Olai Kyrka ôfvergângtte elrilkadörj har man
flock ånteligen kunnat famla en någorlunda
fullltåndig förteckning pä denne Förfamiingsordinaire Lärare:

Drt. OEjfÉRtfs Pëtrï, vaf Ffapofitus vid
St. Johannis, fom den tiden var 'Moderkyr¬ka uti Norrköping. Han lefde uti Sten Sture
den äldres tid j år i486*

Svenö Henrici, förut Altafifla i Linkö¬
pings vart liar Cufatus, eller Kyrkoherde
uti St. Johannis ï y i y - Under honom iked-
de Religions Reformationen. Han öödde dock
fom Catholiqvej år i^igp)*

Pe-
Uti éfct gammalt déeiiment omtalas én Jacob Kyr-
ke-Pråfter i Norcopungë, fom han lig åfven fjeif.
Ull ett öppet falubrcf kallar. Han betalär Herr Pe¬
der Björnfon å SL Ölöfs vdgkna kôpefkilïingeii
for e.n Lycka meliârt båda Kyrkorné. Var Mdsfe-
prSft vid St. Olofs Sjåla-Capell, 1422.

Är i475 lofvär RiksfÖrftftåndarén Sten Sturé
Körrköpings Stad en afinaii Klârckj den dé begä¬
ra, éilér af lians égen Kiårcker at bo i deras Pra-
P.egåidj éiiiédan de voro tnifSnôjdé med den déhade, fom vår icke fullellgên rättrådig, — Håffl-
fadt Utuf R. Afit. Arch. 1 Stockholm,

Weiitigh tîetfïên ïited Giidh förfchdlii kcére ioéi'
iief fom■ 2 J&riffot 6c ttre aff Uigh begit rendis tiClet'k ikef fldde Mill 2 Mer egen ■prejlegardh Ö«Kâre Iftënner tha iviil jah ieiji fly thet fica, <jf"
ther thy jak forfilincr ath (hen 2 nit hajftoe ccr itU
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Petrus Thoreerni, kom firaxt är 1729
hit fåfom Lärare. Han var den förfte, fom
predikade ren Evangeliik lära. Han gifte fig
rik med en Nunna ifrån Schenninge, där han
tilfôrene varit Domicaner, eller Predikare-
JVfunck. Han dôdde, år ïS>2. Niculaus
(Herr Nils i Norrköping) namnes i Kongl.
Cammar Coll. Äcter 1 f>6, at han upburitf;
jäft korn i vederlag: defs taxa til Kronan var
18 marker penningar.

Laurentius Andre®, nämner Cg Kyr¬
koherde vid St. Johannis, uti et bref, fom
han underfkrifvit år 1561. lärer hafva varit
Herr Peder Thorbsrni efterträdare, ar IS S 3'
Men uti alt annat, är han ännu intil döds¬
aret obekant.

Mag:r Petrus Johannes Gothus, född
i Norrköping, år 1^33. Denne, fedan han
val anhgdt fin ungdom, och vid utländika
Academier, jemval ftuderat och blifvit Ma-
gifter, vart hrr Kyrkoherde är IT70, men
emedan han icke ville, uti Konung Tohan

B b 2 den
ilict fattige - - fulleliga rdihradig 03c. aih J fcho•
la antinghœ faa tiicn Clerck J œro Jjcljfzoe begœ-
rendis, eller oc at fende Ider en a]f myne eigne
Clasrcke, fwa ath Ider fchall vet at uoyesi In
Clirijlo valete : raptim ex Myrby de parocliiœ Dan¬
mark, tpfo die ad vincula Vctri, meo fub Sigills
anno &c. IXX qvinto.

Sten Sture Ridder (3c.
In tergo: Sinai fynderligce godhœ zoœnncr Eorgmce-

Jlere oc Raadh i Narcopungh fendis thetta bref.
Super ecclefiam Norcopenfcm.



388 Norrköpings Minne.
den 3:djes tid, emottaga Lithurgien, eller denfå kallade råda Boken, måfie han öfvergif.
va Förfamlingen och Embetet, år 1577, och
refte ti! Rollock, där tian ännu lefde år 1616,
83 är gammal. Han bief genom ömma men-
nifkors frikoftighet ifrån Sveriget, tihäckii-
gen fôrffirgd. Huru arbetfam och 6m, cm
Guds åra denne mannen varit, fes nog af de
mänga Böcker, han dels fjelf fkrifvit, och
dels öfverfatt, hvilka ock upräknas, af Pro-
fesforen Johan Scheftero, i defs Svecia Lit-
terata, til antalet 57: de finnas ån i dag,hår ock däri visfa hus. Död d. q Julii 1616.

Ericus Èrici, Paftor Norcopenfis, fub-
fcripfit i Präfterlkapets ftadfåfielfe på Litur¬
gien 1^77 16 Febr. fe von Stjernmans företal
til Raimundi Hill. Liturg. it. Riksdags-be-
flut, 1/337-

Ericus Olavi, emottog denna Förfam¬
iingen'år 1589. Kom på forllag, at blifva
Kyrkoherde vid Storkyrkan uti Stockholm,
dit hart ock, i famma afficktréfle med Dom-
Capitlets i Linköping före/krift, och predi¬
kade der någon tid, år iyço, under det Li-
turgilka Bullret; men blcf af lörfamlingen
âtertkickad. Flan underlkref Upfala Reli¬
gions möte âr K93, fåfom Pafior Norcopi-
enflS. Ar 179S råkade han hos Konung Caki
den IX. uti mifstanka, för correfpondence
med Kouung Sigismund, och blef derlöre af-
fatt ifrån tjenfi och Embete ç).

Mag:t
q) Uti Ständernas obligation cl. 19 Februarli 1794s
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Mag:r Hans Mathis, Kyrkoherde-Son
ifrån Väflra Husby, född år if7o den 28
Februarii, Sambroder med Doftor Johan Ma¬
tbis, Bilköp i Strängnäs och Peder Mattis-
{on Stjernfelt til Ry och Uttala. Han var
en bereft och lård man, hvilken fedan han
på General Superintendentens, uti Pomern,
Doftor Jacobi Fabri koftnad, var Promotus
i Wittenberg, bief efter Confjftorii Lincop.
kallelie, förordnad til Rector i Söderköping j
men antogs ftraxt derefter til Hof-Preft, af
Konung ÇARt IX, hvarifrån han vidare be¬
fordrades til Kyrkoherde hårftådes, den 22
Julii 16^9, Han var i fitt Embete en alf-
varfam man, under hvars infeende icke alié¬
nai! Stadskyrkan blef bygd, utan gjorde ock
mänga andra vackra faker til Forfamlingens
nytta. Han förfkaffade de 40 tunnor Krono¬
tionde, fom ifrån Egebyborna nu årligen til-
falla Pafiores, Han ingeck ågtenlkap med
Borgmäflarens dotter uti Söderköping, Jung¬
fru Brita Eiierdotter Holm, Qch hade med
henne 24 barn, 8 Söner och 16 döttrar, fom,
blefvo hederligen gifte. Si elf dog han den,
12 Julii 1637 och vart begrafven i Stadskyr¬
kan d. 25" ejusdem, af Domprobften uti Lin.,
köping, Mag:r Måns Haraldi. Lik-Text;:
Hehr. 13:; 7.

B b 3 Mag;r
i Stjernemans Riksdags - beflut p, 40», kall*» ha*
Eiicus Petri.
Samuel Bräsch blef anhållit kallad och ut.
iiimd, nien utnåmdes jenaft därefter til Clare För.
fÄiuii.ngiS.:ockhoIöj, Nqv.GezeliBiographie, p. izà»



3Ç)0 Norrköpings Minne.
Mag:r Claudius Johannes Prytz. Född

i Arboga, där hans Fader var Reftor Schol*
men blef federmera Paftor och Praepofitus uti
Söderköping. Han var farrbroder med Bi.
JLoppen Mag:r Andres Prytz uti Linköping.
År 1613 vart han Hertig Johans Hcf-Predi.
kant på Stegeborg, dår han rjyför thethan
uprögde en Trullpacka, fom bodde uti HerrtU
gens Torp, och hade förgjort både Hertigen
cck Hertiginnan, at de voro lika Jom ifrån
fina finnen y råkade uti ytterfta lifsfära; ty
då ranfakning blef hållen öfver henne, vid
Mogata Ting y och Magiftr Prytz, befalte,
at handfkarne matte dragas af henne, lofva-
de hon y at hon derföre en gång y Jkulle gö a
honom hett om öronen ; det hon ock på följan-
de fdtt Jökte at fullborda. Då hon 'för fitt
flora brått var dömd, til at le [vande bran.
nas, begdrte hon endafl denne Magi/ler Prytz,
at följa fig til döden. Hon gjorde för honom,
(fåfom man tyckte) en öppenhjertad bekdnnel-
Je, ock blef utför d til at undergå flraffetypå
Ramshåll, vid Söderköping. Hon blef der
bunden jör ögonen, och händerna på ryggen;
men lagade dock få, at hon», då hon Jkullc
ka/las på bålet, fom myeket h Jftigt brann,fck
bak efter fig, uti Herr Prytz.es koft och ville
rycka honom med fig i elden. Men Bödelen
fick åter uti kappan, och hölt honom få til-
kakars , at hennes onda upfät, icke lyckades
enyedan banden voro väl fiarka och Bödelen

4
r) Som Orden i gamla Kyrkoboken lyda?
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(if förre krafter än Trullpaçkan ; dock hade
han få när bli/vit qvafd, vid detta tilfället,
Desfe kappebanden blifva ännu förvarade uti
Linderås, af dejs efterkommande. Hertigen
och Hertiginnan, blefvo Jedermera fri/ka och,
funde, oçh lefde ännu mång år.

Denna Magifter Prytz, bief fedan Pcftor-
i Högby. år 1619: men vidare den, 8 Martii
1639 förordnad hit, at vara Probft; hvilket
Embete, han ock med mycken nit foreftod,
til iöfS den 18 Augufti, dä han dödde och
blef begrafven den 12 Sept, af Biikoppen
Mag:r Sam, Enander Jiårutf Stadskyrkan,

Han var gift 1:0 med Margaretha P. P».
i Styrda Erici Nicolai dotter. 2:0 med Karin
Holm P, Hans Matthasi dotter Margaretha,,
blef gift med Magrr Magnus Jonae Levin, då
Reftor Scholte Norcop, fom fedan blef P. och
P. i Säby,

Magtr Johannes Petsi Lqthigivs, Kyr*
koherde Son ifrån Löth, (fom ännu var et;
Paftorat för fig fjelft) der hans Fader Petrus.
Nicolai Wexionenfis hade biifvit Paftor åt
1608 och dodt 1634. Sonen fom var född
år 1004, blef Student i Upfala 1Ö27 och
och Magiller den 2.7:de October VJjfj vat
en lärd och angenäm umgänges man. Han
blef Paftor i Kuddby år 1639, 1 Söder-
köping i6ço, — 1 Norrköping Proft iöftj;
d. 23 Februarii förordnades tif Superinten¬
dent uti Carlitad och blef med Kongl. FulL
nvagt förledd, år ioo5 d. 7 Novemoer,; men

fö b 4 m*



392 Norrköpings Minne,
undanbad fig denna flyttning 5 dôdde den 7
Augufti 1668 och blef begrafven uti Stads¬
kyrkan , af Le<R- Mag:-r Etic Simon Lôfgren.

Han lefde i ägtenfkap med Catharina
Walentins dotter, Héckert j). En hans Son,
M. Johannes Lothigius var utnämnd til Pa,
ftor i Ekfjö 1682 — blef ock förordnad til
Weftervik hvareft han dog är 1693.

Mag'.r Johannes Nicolai Enandbr, Kyr¬
koherde-Son ifrån Wålira Eneby i Kinden,
född den 6 OAob. 1623 fambroder med Bi.
fkoppen uti Linköping, M. Samuel Enander,
hvars barn fedan kallades Gyllenadler. Den¬
ne Johannes Enander blef Student i Upfala
1642, Magifter i6f2 d. 19 Februari!: Re.
<Ror Scholas i Linköping 1652 fedan Ledor
dårftådes 16^4 •, Paftor i Åby 165*9 ; Frobft
I Norrköping 16703 och död d. 9 Julii 1672,
begrafven d. 6 Januarii 1673 uti denne Stads¬
kyrkan , af Bifkoppen Terferus.

Han var gift med Superintendentens uti
Calmar Mag:r Nicolai Efchilli dotter Sara,
med hviken han hade 10 Barn.

Mag:r Arvious Andre» Rydei,ius Kyr¬
koherde Son ifrån Väfira Ry, uti Ydre, född
d. 3 December 1620. Student i Upfala 1639.
Magifter i Wittenberg den 2y April 1648.

Hans

s) Deras åldfte Son Petrus dödde fora Student i Up¬
fala 1666, dottren Elifabeth blef gift med Hart-
vig Bandtboldt och en annan dotter Catharina
med Jochim Hansfons Skveri, båda fîandcft*0*0
i Norrköping,
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Hans Kongl. Mapts Carl Gustafs Hofpre-
dikant l6iO. Paftor i Weftervik iöy3- Probfl:

f i Norrköping 1672 tilträdde det 1677, han
var en mycket from och fagtmodig man} och
fôreftod .Förfamlingen med mycket beröm. I
bäns. tid blef Kyrko-Râdet, fä inrättadt fora
det nu förtiden är, förft 1688, dä ock fedan
mänga nyttiga ftadgar, biifvit vid Forfamlin¬
gen vidtagne, fom utaf den ftora Kyrkobo¬
ken kan fynas. Han afled d. 16 April 1692,
och blef begrafven uti Stadskyrkan ,„ uti fin
upmurade graf, vid fodra muren. Är 16Ç7
den 22 Junii, gift med Probftedottren ifrån
Kettilftad, Jungfru Maria Dahlhemia, Bi/kop¬
pen Samuel Enanders Syflerdotter, fom föd¬
de honom to barn t). En'hans Son, Mag:r
Daniel Arfvidsfon., bief P. & P. i Åby den
3 Nov. 1692 — död den 24 Maji T7i6 <—
var gift med Helena, Johansdotter Enander.
Defs enda Son Mag:r Ar.fvid Johan Rydén,
blef Paftor i Skärkind 1734 och död 174 t.

Mag:r Petrus Asp, Rådmans-Son ifrån
Hernöfand, född den 26 Oft. 16S7, Student
i Upfala är 1684. Där Magifter 1691, och
famma år extra ordin3rius vid Kongl. Gar¬
det —» utnåmd Paftor i Umeå, men emot-
tog håldre Norrköping den 20 April 1692.
Han kom vål til fyfslan mycket ung; men
fôreftod dock henne med ett mogit förftånd
och allmänhetens tycke, och bragte mycket

B b y i ord-

(t Sonen Samuel blef adlad med namnet Sbrenftedfe,"
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\ ordning, fom ånnu fattades, hvi/ket
kan fes af Protocollerne. I hans tid Up.
brände Rysfarne hela Staden, år 1719 d. 30
Julii, Men han låt flraxt uprätta Landskyr¬
kan, fa at i henne kunde hållas Gtjdstjenll,
och fedan angrep han byggnaden vid Stads-
kyrkan är 1721: o:h bragte jemväl henne
uti brukbart ftånd år 1722. — H varom re¬

dan år anfordt, 1724 blef han förordnad til
Superintendent uti Harnofand. Blef död un¬
der Riksdagen i Stockholm den 2f Decem¬
ber 1726, och vart dar jordflftad ; men blef
dock fedan hitfötrd och i Stadskyrkan begraf-
ven i fin graf, uti döpelfe - Choret den 22
Januarii 1093 gifte han fig med då varande
Superintendentens uti Hernofand ( federmera
Arke-Bjfkoppens) Doctqr Matthias Steuçhii
dotter, Jungfru Eiifabeth Steuchia, och hade
med henne I o barn 5 y dödde håri Staden.
Sonen Math. Afp, blef Theologie Profesfor
och Domproft uti Upfala u).

Hans Andres Gadda, Kyrkoherde-Son
ifrån Bro, uti Bohuslån, född den iy Maji
1670, Siu.diofus i Köpenhamn 1638, Com-
minifter i Gothebarg, år 1703, vid St. Ni*
colai eller Storkyrkan i Stockolm år i7l2?
Probft i Norrköping 1724 d. II April. Blef
död 172) den 17 Jan. och begrafven uti

Stads-

s) Petrus defign. Ledlor i, Hernofand dåd i Upfala.
X72.Ç, Johannes adlad och Hof-Qvartermåilarc> och
GaraiusIiJ4* et M-ih. Profesfor i Uplala.,
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Stadskyrkan, den 28 ejusdem af defs Svåger
paftoren vid St. Catharina uti Stockholm fe-
derinera Biikop i Calmar Magifter Herrman
Schröder. Lik-Text. 2 Tim. 4. 18. år 1704.
gifte han fig med Domprobftens uti Gôthe-
tjorg, Mag;r Georgii Schrôders dotter, jung¬
fru Elifabeth , med hvilken han ågde 13 barn,
7 Söner och 6 döttrar. Defs dotter El fa Gre-
tha, blef gift med Paftor uti Schenninge,
Mag:r f rans Pollet, fom dog 1732 deruti
Staden.

Magtr Claudips Magni Levin, Probfte-
Son i S by. Magrr Claudie Prytzes, dotter-
Son,född häri Staden, medan defs Fader här
ännu var Reftor Scalae, den 28 Februarii
1666, Studiofus i Upfala 1082, där Magi¬
giftet den 17 December 1694, h varpå han
och vart Magifter Docens vid Academien,
och hade tillika Hans Excellences, Riks-Rå¬
dets Grefve Jacob, Gyllenborgs Söner at in¬
formera. Är 1696 den 19 November fkic-
kade Bi/koppen i Linköping, Dqétor Haqcin
Spegel honom Fullmagt på Norrköpings, Re-
Aorat, den han dock med vördnad à er lem-
nade. Han blef fedan Hans iViapt toreflagen,
ar 1698, at blifva ordinarius Frofesfor Elo-
qventise, men Hennes Maj ts E kedrottnin-
gen Hedvig Eleonora förordnande honom e-
medlertid den 30 Jul ii 169S, til Paftor och
Pnrp. uti Schenninge, dar han med fine åhö¬
rares ftprfta nöje förblef til ar 1727 den 27
April, tå han med Kongl. Fullmagt blef'
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förfedd til Norrköpings Förfamling, dår han
och dödde den 31 lolii 1752 och blef be.
grafven uti Stadskyrkan, den iö September
af Bi/koppen Doctor Er. Benzelius. Liktex-
ten Apoval, 3: Ii. 12. Hans lik fördes fe-
dan til Schenninge, uti defs graf, vid Södra
fidan om Clioret. Han våren mycket lärd,
vältalig, faktmodig ock behaglig man, och
brukades fom Stiftets Riksdagsman vid flere
tilfällen, fåfom i Stockholm i7*4j 1724och
1727. Hade ock ofta, mänga rôder til det
under hans tid lediga Bifkops-Embetet i Lin-
köping, famt och är 173r ifrån Götheborg.
Han blef 1693 gift, d. 30 Maji, med Prob-
fiens uti Schenninge, Magtr Andreas Dyks
dotter, Jungfru Helena Margaretha Dyk, och
feck med henne 7 barn, 4 Söner ock 3 döt¬
trar. Den ena Sonen Magnus Livin, dog Re-
&or i Schenninge. 2:ne andre voro döde för¬
ut och den 4:de Claudius blef Mag:r i Up-
faia är 1740, och fedan Proft i Skenninge.
Dottren Margaretha, blef gift 1724,
Reftor Scholas hår i Staden, Mag:r îfrael Me-
lander, och efter defs död, åter med vice
Paftorn, Mag r Pet. 01. Tempelman 1734»
Helena bief 1:0 gift 1729. med Handelsm»n
Herr Eric Fahiften och i 2:dra giftet Juftitie
Borgmäftsren G. VV. Hockerftedt.

Mag:r David Evensson, Kyrkoherden
Sven Hansfons Son uti Rifeberga i Skåne j
född år 1699, den 22 Augufti, Studiofus 1
lund 171?> Magifler derifådes
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Jlfaji vice Paftcr vid Domkyrkan i famrria
Stad är 1725", Hus-Predikant hos Riks-Rå¬
det och Prefidenten uti Kongl. Cancelliet
Crefve Arvid Horn ur i?3°> Kongl. Hof-och
Drabant Predikant år i73H Probfl i Norr¬
köping den 28 December 1734 och ankom
lit den 2) Febraarii 173y år ',736 den 3:dje
Oåober gifte han hg med Snperintendenttns
uti Carlftad, Docior Magni Auriviiiii åldfia
dotter, Jungfru Margaretha Chriliina Aurivil-
lia. År 1740 var han Riksdagsman uti Stock¬
holm. Likaledes och år 1742. Vid denna Riks¬
dag*) hôithanVahl-Predikan d, 23 Junii 1 "43>
ôfver Jonx f. v. 6, då fedan Hans Korg!. Hög¬
het Hertig Adolph Fredrich, til Arf l urfte af
Sveriget blef förklarad. Denna Predikan ha¬
de ea vitter Bi/kop affsgt hg, for det farli¬
ga bullret /kull, fom da var uti Stockholm,
i anfeende til Rysiarnes Krigsmackt fom låg
icke långt derifrån, bvars infall man dagli¬
gen fruktade, til defs ändtligen frids-afhand-
linger. ankom den 21 ejusdem. Men yooo
liprori/ke Dalkarlar, fom hade trångt hg in
i Staden, fatte ej mindre fcr/kråckelfe både
uti Riksdagsmannen ock det o/riga Folket,
fom mäft öfver alt trodde fin undergång o-
undviklig, bvilket ock helt vifst hade fkedt,
om deras våld icke med vald blifvit dåmpadt
den 22 i famma månad. Den märkeliga Pre¬
dikan, fom då af Even/on blef hållen, vart

fe-
* ) 1743 hade hati flere röftet til den ledige Bi«

ikops-Stoien i Linkôpingt



395 Norrköpings Minne.

fenan pir Kongl. Befallning tryckt, och fins
ufi n â igas händer; få väl fom ock en an-
han, hvilken han hôlt pä Hofvet den XXIV.
Söndagen efter Trinitatis, hvilken ock efter
Kongl. Befallning blef af trycket utgifven;
m ånga ändra at förtiga, falbm vid Begraf-
ning: r , och andra utmärkta tillfallen. Han
clödde r7to den (4 Februarii och begfofs i .

Stadskyrkan den 27 ejusdem af Bifköppen i
Linköping Doflor Rydelius.

Mag r Eaicus Thoms Wàilstrôm, född
1720 den igide öctober i Gefle, där l ädren
7 hörnas Wallftröm var Städs-SeCretejjare, mo-
dren het Catharina Stocklin. Efter privat in-
formation hemma, fattes han i Getie Skola
I-29, kom 1 Gymnaiiem 1732, och til Up-
falä 1736, Difputerade 1741 och 1743; oc!l
undergick hna Examina, fämt blef Magitler
den 23 Junii 1743: Ordin. d. 20 Dec. 1743;
Adjunct hos I r iten i Ofvanfjô 1746 i Au-
gofh, Af onfärgs Pfäft vid Domkyrkan i Up-
lala, och 174y Hofpitäls Präli och Syfsio-
tr.än därflädes, där han för line härlige Piä-
Öikningar Och ärnbets gåivor hade lä månge
ål ötare, at Kyrkans låfktare hråtie utvidgas.
^— hältrnaffKaiken Ungern von Sternberg,
Kallade honom 1 December månad 1752 n'
Extra Ord. vid Lit - Regrtr.entet, ined löfte
om ordinaire Syislari da den kunde bhfva
väcänt, lom han emottogj och behôlt jämte
EJolpitalét 17y 3: orerade han vid Präfifrötet
i Upfälä. Sedan han 175 3 blifvit kaiisd-

»
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jt hälla prof har i Stadskyrkan, undfeck häri
därpå i Maji i ? 74 fullföackt, dä han om
hôlten biträdde, och blef den 30 December
175-4 af Bilköp Ryzelius, både infiallerad
och Vigd rried fin företrädares dotter Marga¬
retha Chrifiina Evension, och fick tillika full-
piîgt pâ Profi öfvef fine Förf?, mi ingår. —
fiäns nit Och Prädikogåfvcr iöivårfvade ho¬
nom kirlek och anfeende. — 175-y prädika-
de ock opponerade vid Pfafirhotetj och iyfS

'Var Vice Praefes. — Den if.-de Dec. 17TS
fick hän flag och dög innom fà timmaf; han
hade fvag l.älfa, plågäd af gickt och hypo¬
condrie. — Begrcfs af Prcfien Petrus Lager¬
man den 29 December famma år, letnnade
en Son, fom tidigt dog^ äfVeri s:ne döttrar,
den aldrö ogift död OCh c!en yngfta Catharina
Charlotta, fom år gift ined Gröfshandläretl
Fabricjveur Pet. Jacob Swarz, i Noïrkôping.

PetkUs Pëti.i LagèkmAN, född i Oltra
Ëneby d. 11 April i/GÖj och fattes forft i
Norrköping Skola därifrån han kom til Lin¬
köping, och i?2f -den 20 Odfober inlkrefs
fom Student i Upfala. Sedan han där anta¬
git graden den if Junii 173 t. varat han Dö*
cens vid Linköpings Gyrnnafiuta 1733. Och
Sirprema Collega I73f, Conrecior 1737^ Re-
ftor 1739, Hift. et Moral. Leelor 1743j hvil-
ket år den 18 December han öcklå PräfiVtg*
des. — Förordnåd til Kyrkoherde i Ôiira*
Husby 1747i Och Proft öiver Lölings Cori*
träd, tillika ofver J\olrköpirgs 17yo$ Och

Mern*
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fning, 1^72, P. & P. i Norrköping 1762
den 13 September. — Theol. Doflor i Lund
1768 den 25: Junii, hade kalleife at predika
prof i Storkyrkan i Stockholm 1770, fom han
fig undbad -— död 1790 den r Martii och
jordfäfiad i Norrköpings Stads Kyrka af defs
medhjelpare Magifter Wiftröm. — Liktalet i
anledning af Efa. 57. 2. förrättade Svenika Kyr-
koherden vid Ty/ka Fôrfamiingen hårffades
Fïerr Jonas Wåhlander värdigt" denne lärde
fromme och nitilke Aron, ock denne lyckli¬
ge Talaren. —

Fadren var Arrendatom Peter Lagerman
och Modren Ingrid Drake .— Bröder den äl¬
dre Jonas Lagerman Student i Upfaia 1705* :
död fom Lieutnant i Polen 1709 — den yn¬
gre Jehan blef Håradshöfding i Calmarelän.

Do&or Lagerman blef gift 1738 den 3
September med Landskammereraren i Linkö¬
ping Anders Löfgrens yngfta dotter Charlot¬
ta Catharina (Syfier ti! Löfvenllcöld) deras

s enda dotter Anna Lagerman gift med Bruks-
Patron Elias Pafch i Norrköping.

Andreas Nxcolai Gkönberger, född den
Febr. I738}i Grönstorp och Ringarums Sochn
af Bonde föräldrar, intagen i Söderköping5
Schola, pröfvades han fnart Ikicklig at flyt¬
tas til Linköping och at 1756 blifva Student
i Upfaia, Candidat 175:9 och 1761 därftådes
Promoverad Magifter —- Pråftvigd 1763 ti'
Huspredikant hos Välborna Fru Wulfver.ftjet-
na, kallades han 1764 til Bataill. Predikant
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yjd Spenfifka Regementet I7Öf) Collega
Skola; i Söderköping 1768, Adjunch Gymnafii
i Linköping 1774, Conreftor 1776 och där-
ftadès Reölor 1778, b!ef Kyrkoherde och Proft
i Hjcrted 1784, Proft och Kyrkoherde ofver
Norrköpings Stads och Lands forlamlingar
jämt ïnfpefior Skois 'I79Ï. Riksdagsman och
och Ledamot af Ecctefiaftiqve Ut/Rottet i Gef-
le 1792. Biand Stiftets Fullmåcktige vid ju-
belfäften i Upfela, och vart dutejigen tii Theo-
logis Doclor underdânigft föreflagen 1793 >
ock: famma år Prsfts vid Präftmötet i Lin¬
köping, död den 29 Martii 179*7.

Grundligt månglärd förenade han de
tnedborgeliga och bulliga dygder, fom berät¬
tigar Ämbetsmannen högacktning och Sam»
funds månnilkan förtroende och vänflkap. —

Religion faknar i honörn en värdig tolk, en
ef.erdömiig bekännare,FörCamlingärne en nyt¬
tig Ordningsman, och Schoian den fkickliga-
fte Måitaren för defs nya grundläggning.

Stiftets Bifkopj Ledamoten' af Konun¬
gens Nordftjerne Urden Theologis Doftorrt
H. Hr. j. A. Lindblom, kär,tiare och belö-
hare af den vårkeliga förcjenften, behagad#
fjcif for en ovanligt ftor fôrjjande famling d.
7ide påföljande April uti Stads-Kyrkan för¬
tåtta Jordfäftningen och därefter från Altaret
hålla Liktalet (tryckt i Linköping) fom vitt¬
nar om denne ypperliga Vältalarens Snille j
och förvarar ett lika fä fårrjent fom hedran*
de Minne af denne värdige Låratei

C a Pro-
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Proften Grönberget vart gift med Anna
Margaretha Heiling, Ofver - Auditeurs dotter
från Gôthebotg uti Aug. 1778' och begråtes
med mycken fàknâd af henne tillika med
unga Sonen Anders och dottren Maria.

Comminiftri vid Fôrfaralingett x).
Benedictus Nicolai CornucindiUs , född i
Horn Sochn och Kinda Hårad, bief Corr.mi.
nifter i Norrköping 15 go* Paifor i Odenswi
158Ö, underikrifvit Upfäla möte 1793 j död
1610. Hade tre Söner. (1) Johannes kalla,
de fig Phccnixi född ifSf. Studiofus i Up-
fala 1608, Hus-Predikant på Fyllirgerura,
fedan Paftor i Dahlhem 1623 ■> r Molila 1631,
död 1666. Stämfader för Phœbix-SJägten.
(2) Micolaus Retzius, Stamfader för Retzi-
erne. (3) Ericus Retzius född 160& Ordi-
neradt af Magtr Jon. Petri 1637 i til Com-
minifler i Gladhammar. Paftor i Odeswid
1650.1 Rumskulla i6ï8. död 1675:. Morfader
til Wichmånnerna.

Mattias, fom under/krifvit Upfalå Mö¬
te If93* då Lithurgien eller den få kallade,
både röda och interims-boken, bief aldeles
ogillad. Denne Matthias, fins dâ 2f de två
Comminifträme häri Staden , lift hafva antek-
nat fitt namn. Härvid mäfte märkas, at St,'

Olofs

/c) I fsrdna tidet hafva Scholx -Collegerne conjuB'
flint, med ea Under-Capelian bitrådt Stadens Cortl'
Btiniftrar.
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Oiofs Kyrka då aliénait varit en Anex til St.
Johannis.

. Olaus ÅNDReae, namnes i Löfings Hä¬
rads Dombok iöof, fom Cappellap i Norr¬
köping.

Laurentius Petri Ask, Comminifier,
Pailor i Ôrtomta 1619.

Ericus Ingelli fom var Comminifier är
1762.

NicölAUs Benedicti, född uti Odensvid.
1^90, kallade fig Retzius af Sjön Retzen i
Odenswid Sochn. Hade f barn, hvaribland
Margaretha Retzenia, gift med Ölnf Wigius,
Pailor i Tryferum, är Stammoder för näftan
alla Wigier. Benedi<fius Retzius var Pailor
i Krokek. Orfl denne finner man väi icke, när
han kqmmit hit,men år 1624. har han dock
Varit i fyllan ; har och fedan blifvit Kyrkoher^
de uti Tryferum 16:9, och blef död d. 24
Dec. i6ï8. Det fynes ock, fom denne har
Varit den förile Comminifier, föm tjent vid
St. Olai, fåfom Moderkyrka.

Andréas Peter Normelàndér, kom hit
1628 och bief härifrån befordrad til Hôgby
Paftorat 1639^ dir han dog 16^6.

Brynolphus MicHAëLis, kom uti Norme*
landri ftäile år 16393 har ock här blifvit död^
den 16 Junii 1644.

Haqvinus Jons, har vârit Brynolphi ef¬
terträdare år 1647 5 dôd d. Dec iöfo*

C c à Da-
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Daniél Folkeiii, blef förordnad til Com-
minifter, efter honom är i6fl. hviiken och
häri Staden dödde den 6 April 1662. Han
undergeck den olyckan, at både Staden och
Kyrkan i hans tid lades i aika.

Petrus Laurentii Arenander , fatta nå.
gre fom Capelian 1C62, han blef ledan Fa-
lior i Locknevi.

Olavus ëodinus, fom tilfcrene varit Hus-
predikant, hos Grefve Guftaf Posfe i6?7,
och derifrån kommit til Söderköpings Sacei-
lanie 1660, blef vidare hit transporterad år
3663. Han betjente Fôrtamlingen, med all-
menhetens få flora nöje, at då Proflä-Embe-
tet blef ledigt, efter Magifter Johan Enan-
der, år 1672, Förfamlingen enhälligt begär¬
de honom til Kyrkoherdar men fall det icke
Ikedde, blef han dock härifrån befordrad,
til Weftervik, at der vara Kyikoherde, är
3675 der kan 1691, d. 26" Mardi.

Andreas Olavi Lysing, Comminifler här
167Ç, P:r i Qvillinge 1670. Kongl. Hof-Pre-
dikant 1690, P:r i St. Jacob i Stockholm
IÖ9), död 2t Aug. 1713.

Andréas Olavi Arenius, blef ordinerad
tiî Präft den 23 Martii 1673. kem hit til Sa-
cellanien 167). De Protocoiler fom han fört
åro de fôrfte, fom nu för tiden finnas, i be¬
håll. Han har ock fôrft utredt, hvaruti Ca¬
pelianens ordinaire lön befiår 168 f , blef han
förordnad til Pallor uti Håradshammar, deC

han
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Iran dog den 6 Martii 1689. Han häfdade i
fin tid Kyrkoången för 30- Da!. K:mt.

Samuel Andks Bohlius, tilträdde detta
Ernbetet l68f. Han var en mycket flitig, ar-
bctsfam och lärd man, fom under Proftens,
Magifler Arfvidi Rydelii höga ålder, med o-
förtruten nit, drog den drygaflé bördan vid
Förfamlingen, til år 1690, då han hår död-
de d. If Sept. — Var Fader til Fralfe-In-

/ fpectoren Bohlius, gift med en Carin Uhr
och Farfader til Maria Charlotta Bolia, fom
var gift med Friife Infpect. Olof Hjelm pä
Grensholmen och Mormoder til Auctor afNorr¬
köpings Minne. Hon dödde 1794 d. 4 Febr.
8f år gammal. Comminifter Sam. Bohlius blef
Kyrkoherde i Furingfiad, defs Enka bief gift
med Efterträdaren Schoug, Fader til Qyarter-
måflaren Sam. Schoug, fom dodde på Ofver-
ftad i A/keby Socken, 82 år gammal och Kyr¬
koherden Joh. Schoug uti Skeds i Bohuslän y).

Johannes Skog, blef Student i Lund 1662
och kom hit til Förfamlingen IÖQI blef fe-
dan Paftor i Furingftad. 1693, der han dog
den 10 Augufti 1704. Han beklagade flg för
Venerandum Conflftorium öfver Syfslones
dryghet, och bragte faken fä vida at Bifkop
Spegel, vid en här hällen vifitation 1693 ga£
til en hjelpare åtikilliga Förflager, fom lem-
nades åt förfamlingen, at derak ett uthvälja,
fom och feaan Ikedde på det fättet att Hos-

C c 3 pi-
y) H*n var vice Paftor i H. O, Sundelii och dtfi

Syikons Mormors Farfader.
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pitals - Preften emot iyo Dal. K:mts lôn'om
aret, Ikulle blifva Comminifterns ordinaire
hjelpare. Men han upnådde dock icke fjeJf
frukten häraf, fom fôrft röntes 1099; han
hade ock hjelp af Hospitals- Preilen, emot
Böne - och tredjedags-ColleSterne.

Tobias Petki Coixandeii. Denne var

född uti Kila Sochn år 1666, plef ordinerad
til Preft den 14 Sept. 1696 och då firaxt
Capellan uti Skeppsås. Kom fedan derifrån,
til Linköpings Sacellanie 1698, och vidare
hit 1699. Härifrån kom han til Skärkinds
Paflorat 1705^ 5 bief Prolt 1724 och dog den
11 December 1732, Sä vida man kan linna,
bar han varit den andra, fom af Çapellaneri
na häfdat Kyrkans äng, och det ifrån 1701
til år 1703, dä han för Kyrko-Räcfet befvä-
rat Og, at ängen få vore fkadad, at bort ic-
ke kunde bära ett få drygt arrende ; fom af
Räkningen fes hafva varit y c Dal. K:mt.

Johannes Joh, Zera född uti Stockholm
1677 den 14 December, bief Student i Up-,
fala 1691, Cqllega vid Linköpings Schola
1699. Blef fedan ordinerad och förordnad,
til Comminifter uti Söderköping 1700. Härii
fiån kom han til Norrköping l?öf, och ut¬
härdade der, med den trägna Çapellans-fyfs-i
lan, under otrolig möda och flit, vid den fvå-.
ra Peflen, iom inföll åren 1710 och '711*
En gång om dagen målle han då gå för at
kegrafva de döda påjjPeft-Kyrkogården utorft
Staden. Präfterfkapet feck dock på flutet nå-

. gon-
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con hjelp, af Herr Johan Björkman, Cofle-
ga här vid Scholan, tom åtog fig de fjukas
befök uti ett färlkildt Qvarter i Staden. Han
hade i fm tid den fôrmon at fa nyttja Hos¬
pitals-Preftens Betjening til år 1709 den 1
Ivf3}i, då efter Herr Kihlman ankom Herr
Wängell, en ännu oordinerad Student, den
inan icke ville admittera, til denna fyfslan
förr än han blef pråftvigd. Ifrån den tiden
uphörde vidare med denna hjelpen.. Denna
2ierl blef fedan Paftor uti Ekeby och Rinna
I714 och fedan Proft 172.7. Under den tid
han var hår vid Forfamlingen, predikad® han
öfver Ruths Bok uti On«dags-Predikningarnes
och fedan under någon ilörre ro, har han
låtit desfe Predikningar utgå af trycket. ■

O.LAVUS Andrec Aren. Hvars Fader för¬
ut beklådt detta Embetet, bief Student i Up-
fala 1706, fedan Krigs-Preft 1705, då han
fôrft ordinerades d. 20 December. Han följ¬
de fedan med Fäit-Marfchalken Grefve Mag¬
nus Stenbock, til Ryfsland, emot de Danfka,
fom hade brutit den Traventhallka Freden,,
1709. Men då de Sven/ke, efter något fe-
grande retirerat lig in uti Tönningen, den
de dock nödgades efter en långfam belägring
upgifva, råkade ock denne Jrenius, uti danfk
fången/kap år 1712, — fick fedan af Hans
Maj:t af Dinnemark Fribref, at åter fara hem
171^5 hvilken frihet, h'an fjelf, genom «git
underdånigt anhållande, utvärkade för fig och
2,ne andra defs. Embets - Broder. 1714 blef

C c 4 lian
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han efter fm hemkomft, här kallad til Cotru
minifter, och hade den olyckan at under fia
tid, fe Norrköping af Rysfarna förhårjat
I7][9-

Gudstjer.Ren bief fedan efter förödelien
få fnart några hade famlat fig hit in, hällen
uti den något reparerade St. johannis Kyrka,
dereft dä tre Prefter biträdde vid arbetet. År
1720 blef Comminiftern vid St. Johannis,
Magifter Anthon Muncher.berg, förordnad til
Borgs och Roths Paflorat, dä denne Armim,
begärde och ärhölt denna Sacellanien, vid
Iivilken, fåfom måft bdtâende af Landsbygd,
han bättre kunde hafva fm utkomft, än af
den fôrhârjande Staden. 1726 bief han for-
ordnad til Pafto,r uti Furingftad, men doso 2 o

deck häri Staden, for fm Bortllyttning, den
2 Maji 1726.

Johannes And.. Kyeander, Kyrkoherde-,
Son ifrån Wift, blef Studiofus i Upfala I7i)
ordinerad den 3 December I7i8, Adjundus
i Hageby. Kom fedan hit 1721. Han til-
trädde väl helt ung, uthärdade dock icke län¬
gre , ån til den 16 April 1728. da han har
dödde. 1 hans tid bli/ver férfi de trenne
Hôgtids-Coïlefterna. fora famlas den forfia da¬
gen af Jul, Påjk och Pingft, Ccmrainijlern
fåfom tiloknwg på Lön, af Få* faralingen be¬
viljade.

Magnus Mart. Bangelius, kom hit är
1729. Han var Kyrkoherde Son ifrån Gifiac!,
Student i Upfah 1720, fedan ordinerad til

Fa<
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Fadreris Adjunå 1724', kom derifrån hit o£-
vannämnde år, blef fedan befordrad til Sty-
reiiads Paftorat 1738 — dog der den - - - -1
i hans lifstid bief efter hans pâftâende Kyr-
koiflgen, af Comminifiern häfdad, emot det
var.iiga fo Dal. K:mts Arrendet til Kyrkan.
Likaledes b'eî ock honom, af den Lofliga

. Magiftraten bevhijadt, at af Stadfens Åker,
/emot Afrad til Staden 10 D:r 9 r. K:rr.t, håb»
f da tre tunneland Åker, hysraf porfta delen,

bsftär i en lycko, på den Ollra Sâpkullen ,
och et hälft tunneland i det väftra Såpkulls-
gjårdet. Honom blefvo ock Collecter bevil¬
jade, til underftöd, för at kunna hälla lig en
Adjunch Åfven bief en ôfverenskommelfe,
under denna tiden träiFad, emellan Paftor och
Comminifter, at de alternatim /kulle förrätta
Rådftuge - Predikningen, för hvilken af ålder
varit vanligit, at den Lofl. Magiftraten gif-
vit Prellen et Ankar Fran/kt vin. Ifrån den
tid, fom alternerandet begyntes, har den Lof¬
liga Magiflraten, i hållet for Vin, gifvit en
diicretion af Trettio Daler Silfvermynt, hvil-
ket ännu ärligen liter.

Nathanael Canuti Alfving P:son född
i Björkeberg 1707 d. 2 Januarii, Student i
Upfala \7?S, Ordin. 1736, AdjunA i Waer-
ftad, Comminifter i Norrköping 1738, Pal},
i Björkeberg och Ledeberg 1746, gift med
Margaretha Êrichsfon, Proftdotter ifrån Qftra
Rya, död 1762 den iö Aug,

c « S. Jo«
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Johannis Magni Tiliman, född 1713
Student i Upfala 173^, Magifter d. 22 Junii
famma är, ordin, famma är d. 18 December
til Adjunft i Qvillinge, och 1744 i Norrkq.
ping. Comminifter harftädes 1746, och Pa-
itor i Gladhammar 17^6 den 24 November,
men dog här före tilträlet, den 2r Augufti
1737, begrofs den 2 September fa mim ar af
proften Er. Wallftröm med Likprädikan.

Petrus Joxae Rystranq , född i Bållci
Sochn, den 4 April 17x2, Student i Upfala
den 23 Junii 1736, ordin. d. f Julii 1743,
i Stockholm huspråft hos G/efvinnan Wen-
dela Afagnonae Flemming, Qfverfteo Grefve
Oxenftjernas Anka på Ekhamn i Upland.,
Vicarius hår I74U Comminifter ibid. den t
Maji 1746. psftor i Styreftad d. 1 Maji 1738,
död dårftädes den 13 September I770. Gift
med proften i Tingfiad Joh. Wimaris dotter,

Olaus Danielis Wånq, proft-Son i Hål-
leftad, född 1732 den 21 September, kom
til Upfala l7fo, Magifter ibid, 1738 d. 20
Junii, ordinerad i Upfala den 9 December
1739, Extra Ord. vid Spenftfke Regementet,
Adjunft vid St, Johannis i Norrköping d. 3
Augufti 17Ö1, Vicarius yid St. Olof der. 4
November 1761, AdjjunPr hos proften 17*02,
Comminifter därftädes d. 2 April 1764, p*-
flor i Borg och Lôth den 28 April 1773 •
Kyrkoherde i Vickingfiad den 22 Jar.uarii
1783, proft ôfver fine Forfamlingår ill'1*
proft ©fver Wifoika och Walkebo Fårfarn-
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lingar t?92, Riksdagsman i Stockholm 1789,
död 1793. Gift med proften i Söderköping
Wgdmarks dotter.

Zachaeias Zachakia Juringius, Son af
proften Juringius i Wäftra Eneby, född den
21 Juiii 1741, Student i Upfala 1778, Ma.
gifter ibid-. 1.767, ordin. d. 26 Julii 1768,
huspräft hos Öfverften Eriedr. Horn, AdjunöL
p. p. i Norrköping i77i, Comminifter här
d. 6 April 1774, paftor i Horn och Hyck-
jinge 1783, den 19 julii. — proft ôfver line
Förlamjingar 1788 och Riksdagsman 1786,

Petrus Strömmenberg, född uti denna
Stad och Förfamling år 1747j ed. 29 April,
af Fadren Sjömannen Claes Oftergren och
Modren Chriftina Strômmenberg. Sina förfta
år tdbragte han uti Nyköping hos Morbro--
dren Johan Strömmenberg, arbetare vid Mäs-
fings-Bruket derftädes. Freqventerade Trivial-
Scholan uti denna Nyköpings Stad intil år
I7t9, då han med nämnde fm Morbroder
återflyttade ti! Norrköping. — Intogs der uti
Scholan, hvareft han fig uppehoit til år 1762,
då han begaf fig til Linköping, för at vidare
fortfättja fina Studier. — Af fattigdom hade
nära håndt, at detta arbete blifvit afbrutit
o.h et annat vitae genus utvalt, aldenftund
han vårkeUgen gaf fig ur Scholan och på
Contoir hos Fabriqveuren harftädes Herr JÔ-
ran'Fredric Kö,mer: men hågen för Studier
drog honom åter til Linköping, hvareft han
â nyo började at fortfåtta dem til år 1771,då
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då han refte til Kongl. Academien uti Lund.
— Lyckelig nog at ftraxt ärhålla Acadensifk
Condition hos Kongl. Lif-Med. och Chemie
Profesforn Herr Chriftian Wcllin vid beror,
de Académie, var viftandet vid denna Hög.
fchola alt til år 1777, då han om höften åter.
refte til Födelfe-orter., och på Herr Kyrko¬
herdens uti Hof-och Appunna Magifter Da¬
niel Grevilli kallelie invigdes til det heliga s
Prediko - Embetet den 18 December 1775.
År 1777 dyttades han från Hof til Contrafts-
Proften Herr IfaacCalén i Kettelftad och Kjer-
ffad, för at bitråda uti Embetet. — 17st
Begärde och upfördes han pä för/laget til
Comminiftri befiällningen vid Cathedr. Kyr¬
kan uti Linköping. — Är 1782 misfiverades
han til Norrköping, at vara Proften och Pa-
floren vid Stads-Férfamfingen håröides Hög-
vördige Herr Doclor Lagerman til biträde
uti Embetet. Hos der.ne Aron uti Förfsm-
lingen viftades han til år i784? d. 1 Mai i,
då han emottog Comminiftri-fyfslan vid den¬
na Förfamling. År 1797 bief han Kyrkoher¬
de i Björfätter och Yxnerum. Åkren och än¬
gen blefvo utaf honom nyttjade på famraa
fått fom hans företrädare j dock at för den
fednare bettltes uti ■ Arrende til Kyrkan ärli¬
gen 3 Riksd;r 16 fsrr fpecie. — Han n;åt
äfven uiaf Kyrkans Casia årligen 66 Riksd'.f
52 Ikilhr fâfom tifökning pä lönen.

Magnus Samuel Munck, född 1764? ^a"
èren Krono-Befailningsmaa i Skåne och Å';o-& dren
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: Éren Tanicka Maria Bromi, eftêr Föräldrar¬
lies tidiga död flyttad til fin Svåger Profes-
for Fröiing i Linköping *772: och intogs där
i Scholan —- afrefte til Äcademien i784>blef
ifedermera i Stockholm engagerad vid Strids-
!tcrg&a Scholsinråttningen, hvarifiân återkom¬

men til Äcademien, Disputerade pro Exerc.
i 1788, kallad til Hus-Ffåft af Högvalborne Fri¬

herrinnan Palbitzkii i Upfala Stift och Prålt-
vigd 1790: ^fflyttad til Linköpings Stift 1792,
förft Adjund hos Prcfien Daniel Eckerman i
Ljung, men efter defs bortflyttning til Fuh-
ringftad, Vicarius til 1793, da Paftors Ad-
junct i Norrköping, federmera Cömminifiers
och Vicarius Comminifiri dårftådes. —- i?97
Ordin. Comminifter vid Stads -Fôrfamlingen.

Tjenftgorande Pråfier vid denna Forfamling
år 1797, âro:

Kong'. Hof-Predikanten Daniel Uligren
vice Paftor och Nådårs Predikant, Prades i
Kyrko-Rådet och Allmofe-Direction.

Comminifter Magnus Sam. Munck,No«
tarie i Kyrko-Rådet.

Adjunâus Comminiilrii Andeks Wall-
ÎTRÔM.

Cap. III.
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Cap. III.

*_ Om Sanà Hedvig, eller Tyfkà
Kyrkan.

■nr t t q den t 7 Nov. fingo Nörrköpins.Ty-
fka Invånare tilflånd af Hertig Johan at där-
ftådes inråtta fin egen fôrfamling. Til kyr-
kogrund Ikänktes dem den platien pä norra
fidan om Itrömmen, där det få kallade Ho-
fpitals Capellet fordom hade tarit beJägit.
Men fom Tylkarnes antal harfiädes den ti-
den var ganlka obetydligt och inga medel
at tillgå, få blef deri gången ej någon K yr-
kobygnad företagert. I midlertid hôllo 7'y-
ikarne fin Gudstjenll, dels uti Sanét Joharinis
Kyrka mot en årlig afgift utaf 40 daler kptj
dels uti Sanct Olofs och fedan uti Lövis De
Geers Hus , dar Stads-Fôrfamlingen tilförene
hållit fin offentliga andagtsôfning, under Kyr-
kans reparation efter branden»

Ar 1670 d. 27. April kom det likvål få
Vida , at grunden tii Tylka Kyrkan, med bön
och fång, under Landshofdingen Baron An¬
defs Liljehöks ôfvervaro blef lagd» Forfta
grundftenen lades Vid detta tilfälle utaf nyfs-
nämde Landshöfdtnge och Tyfka Paflorn An¬
ders Adam Hamimarhelf.

Tii denna byggnadenfkade Ty/ka För-
Jämlingeri få väl tilförene, fom af Drottning
CteîsTïFiA ds 27 Sept. i66ö, och medan honån*
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ånnu hade Norrköping under fin difpofition, år
i66r d. ro Mäji fått trlfiånd och privilegier,
h vilka af Kongl. Regeringen blifvit ftadfåfta-
de, famrna år d. 2i November.

.Ar 1664 d, 8 December beviljades Ty-
ika Förfamlingen, genom refcript. en coliedt
och fammanfkott ofver hela Riket och d» 18
i faimma fnånad infämling af alla under Sven-
fka Kronan hörande Tylka Prövincer.

Året förut, 1663 d. 29 Maji, ikänkte
Ôfverheten Kongsgårdstointenj hvareft det fä
kallade Kongshufet före års brand varit
beläget, til plats för Kyrkan och Kyrkogår¬
den , fom ännu i dag til detta åndamäl be-
gag"3.?* . .

.. . .

Ai 1672 d. 2 Maji förärades af Rege¬
ringen 1200 Riksdaler til denna byggnad.

Aret derefter, 1673, var Kyrkan under
tak och bief pä Konurg cari x1:s befall¬
ning di x Nov. invigd af Bifkoppen Doftor
Johannes Terferus och uppMmd eftdr Enke-
Drottningen Hedvig, fom tillika med Ko¬
nungen och någre Riksrader var närvarande*

Åt lf)93 börjades Tornbyggnaden vid
denna Kyrkan, fom inre m 2*.ne är blef full¬
bordad. Til Tornets beklådning ikänkte Of¬
verheten tio ikeppund takkoppar öch Jöacliitti
Ilanfon Sivers $ icm vid denna byggnad ha¬
de öfverinfeende, til Kyrkan 22co Oal. Kltntj
hvilken Summa hän til detta, arbete hade föt»
fkutitï

Ef-
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Efter 17*9 ®rs brand, dä Kyrkan nä-
ftan aldeles förliördes, gjordes fä val af Of.
verheten fom ock af flere, In-och Utrikes
flere joräringar til detta Templets förbättring.
Paftorens Reineri Broocmans nitfulla åtgjärd
härvid må ej förtigas. Den hade få myc-
ken inflytelfe; at Kyrkan efter denna repa¬
ration , vida ôfvertrâfFade fin fordna varack-
tigket och fägring»

Begyilnelfen härmed gjordes om^våren
1721 och hade genom Pafiors och Föreliån-
darenas drift den värkan af Gudstjenft där
började hållas i November månad. 1724
var ock Forfarnlingen omtänkt at reparera
Tornet och lät til en början påmura det af-
brär.da ftentornét i lika högd jmed Kyrkans
tak, tiis vidare täckt med brader. Genom
medellöshet affladnade byggnaden någre år,
under hvilken tid tornet nedfjönk i väller,
och få mycket drog med lig Kyrkans gaf-
velmur, at den på båda fidcr remnade och
hotade med nederfail. At förekomma en flik
olycka, nödgades den medellöfa Förfamlin-
gen åter i underdånighet hos Ofverheten bön-
falla om tilftånd at få göra en infamling af
penningar få val hår i Länet fom och i de
Tyfka Provinceine, hvilket å nyo i nåder
beviljades. Samlingen hade ock den önlkade
framgång at den uplieg til en ganfka bety*
delig jrögd.

Ar 1776 fiedbrots denj påökta delen af
forneU fom til gafvelns conferverande i itål-
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jet af träd, fådant fom det i dag befinnes,
åter upfördes. Ar 17Ç8 den 14 Söndagen
efter Trinitatis invigdes detta Tornet högtid-
jigt af då varande Tyjka Paftorn Magifter
Johan Samuel Eckftein.

Kyrkan är innom muren 5-3 ainar lång
och något ôfver 30 bred; har n;a ftora fen-
fter och panelat tak af 3:ne hvalfbågar, med
den konlt fammanfogade, at det medlerfta
uppbäres af ftdohvalfven, utan tillhjelp af nå-
gre pelare i Kyrkan. Men fom denna bygg-
ningsmethod om fider började fynas något
ofåker och en ramna vifade fig vid våftra
gafveln, få har man till hvalfvens och väg¬
garnes bättre varagtighet hopfogat dem med
masfiva jätnftenger, tvärt öfver Kyrkan.

Sacriftian, helt liten, år bygd af bra¬
der i aflång form in uti Kyrkan, mellan Al¬
taret och Predikftolen: har ett fenfter i mu¬

ren fom utgör defs ena vägg och ett min¬
dre ut åt fjelfva Kyrkan.

Altartaflan, föreftäller i flor grouppe
Frälfarens uppenbarelfe för Thomas, efter fin
uppflåndelfe. Man behöfver blott nåmna at
hon är förfärdigad af Kongl. Hof-Målaren
Pehr Hörberg för at öfvertygas om defs vär¬
de, fom i fanning täflar med de ypperliga-
fte Mäftares arbeten. Hon förfärdigades 17gt
på Hr. Bruks-Patron Chriflian Eberfteins be-
koftnad.

Predikftolen beftår af Bildthuggare ar¬
bete, ofverltruken med vit oljefärg och för-

D d gyl-
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gylda liflor. Ôfver predikftolen på våggen
är en Sol tred ett Jehovah, hvars lörgyidning
1747 t°8 någon ïkadà genom ett alkeflag,
fom geck in genom norra muren, utan vida.
re påföljd. Ofver Präftens hufvud år ock
ett dags Himmel, på hvilken Frälfaren af-
bildas med Segerfanan. Predikftolen är för¬
färdigad î Tyfkland och ikånkt af Handels*
mannen Anders Spalding. På dörren låfes: Zur
Ehre Gottes ift d.ieje, CaniiLtii gefchenckt von
Andreas Spalding med Anna Bandholt A:oi?27-,

Grefliga Reenftjernlka Famillen har hår
Fitt grafftälle, hvaröfver ett hufvudbaner år
upfatt och läfes derpå: Kongl. Maj:ts Högu
betrodde Man, Råd och Preefident uti Kongl
Commerce CollegiO) den Hogvdlborne Grefroe,
Jacob Retnfljerna, Grefroe till Bjérntviken,
Friherre och Herre till Bjårnsnds, dr född i
Stockholm tL po April dr i6S9y och fammale*
des i Herranom afjomnade d. 29 Febr. dr 1716»

I Tornet är ej mera än en Kläcka om
12 Skeppunds vigt och låfes å hennes ena
fida. Gott alleine z,u ehren uv.å felner Ge-
meine geheiligtem Kirchcn dienfe im jahr
M. D. C. C. XX d, 20 Dec. un ter Friedricks
des ErJien, der Sclvtoeden, Gothen und IVen-
den Grosmcechtigften Königs Regieruvg, als
vorhin M- D. C. C. X. IX. den ;o Julii
der MofchoWitifche Wuth und Mo brand,
Norrköping z,u Jamt diefer Thewjchen St.
Hedeveigs Kirche ganX,lich eingcefchert hatte y

dieje Glocke von %erfchmolz,emn Erz,te vi*
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der gegosfen morden, z,k roclcher z,eit maren
Prediger Reinerus Broocman. Heinrich Joa¬
chim Huth, Vorjleher: Georg Friedr. Kör-
ner, $eez,ollner, Hindr. Kluver, Rathsver-
-wanter. Hinrich Wilckens, Anders Spalding,
Gillis FoJIi, Kauflcute.

Pä andra fidan afbildas Frålfaren med
verldsgloben i vänftra handen, famt de 4
Evangelifterne , Petrus med nyckeln och Pau¬
lus med fvårdet. Deromkring låfes: Ehre fey
Gott in der Höhe, Fride auf Erden,

menfchen ein roollgefallén. Under; Gegos
Jen in Norrköping von Elias Arenhart. Öf-
verft kring klåkan hår; Hofes VI; I. Kom¬
met roir mollen . . . verbinden och ned om¬

kring brädden: Pfal. C. L. 1. Lobet den Her¬
ren in den Herren. Slagklockan hänger
utan på tornet. Urvärket år ikänkt af Stock¬
holms Tylka Fôrfamling uti hvars Kyrkotorn
det tilfôrene varit nyttjadt.

Redan år nåmdt at Tylkarne år i6r3
fingo tillhand at hår hafva fin egen Fôrfam¬
ling. På hvad fätt de då förlett fig med Präft
är ofåkertj men det vet man at år (631 gaf
Biikoppen Doftor Johannes Botwidi forhag
på en Georgius Gudmundi, fom likväl icke
blef antagen. Samma år antogs likväl Re-
florn vid Svenfka Scholan Magifler Cnriftian
Tarter och predikade fôrfta gängen för Ty¬
lka Förfamlingen d. 24 Söndagen efter Tri-
nitatis, d. November. Efter hans död,
den 19 Nov. 1643 ordinerades en Magifter

D d 2 Ma-
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Mathias Griger på Lovis de Geers begäranoch predikade för denna Förfaraling i Sanft
Johannis Kyrka. Han åtnjöt inga Paftoralierj
«tan löntes af den nyfsnämde, mot Sverges
Invåpare få ofta frikollige Utlänningens Bruks.
Herren, De Geer z,~). Nâ-

fc) tlti De Geerfka Hufet i Norrköping hade Cal-
vinifterne fine Samtnankomfter år Î648, fom af
följande Bifkop Prytz's Bref till Grefve Axel
Oxenftjerna kan inhämtas: - ... „ Så fogar jag
„Eders Grefliga Nåde härmed på det ödmjukafte
5,at förnimma, at Calvinerne hålla fcu i Norrkö.
3,ping på Välborne Lovis De Geers Stenhus of»
jjfentcliga fatrmankomfter, och när the af vår Re-
„ligion om Söndagen gå till Kyrkan om Ottefån»
3,gen, Högtnåsfan öch Aftonfângen, gå Calviner»
,,ne hopetals, icke allenaff utaf Holmen, utan
„ock många andre fom åro af Staden , utan all
„fruktan och förfyn på Stenhufet at öfva fig i
3,den Calvinlka Religion, ther en fom the kalla
„Floreken , för them predikar af en Calvinlk Po-
3,ftilla. Thetta berättade mig Välborne Praeful få
3,ock Borgrnäftare och Råd i Norrköping med fto-
,,ran ifver, når jag icke långe fedan var hos dem»
3,När jag tå kallade Floreken till mig och före-
„höll honom Kongl. Maj:ts ftrånga förbud, at
„Kongl. Maj:t ingalunda viilc tillftedja någre con»
„venticula för Calvinerne och Papiftifka hår i Ri*
„ket, föredragandes och låfandcs för honom, hu»
„ru Hans Kongl. Maj:t fig härom Gud - Chrifteli-
3,gen och alfvarliga hade förklarat uti Pråficrlka-
„pets Privilegier, och förmante honom at han
5,fkulle afftå med fådane Conventer, h var han el-
„jefi: ville undfly Kongl. Maj:ts hånrfcd och vrede,
,,fvarade han mig fpotfkeliga, fig intet akta thet
„förbud 1 Pråfterfkapet» Privilegier flår ; thy thet



Norrköpings Minns. 42S

Nâgoft tid derefter begärdes en Magi»
/»er Andreas Adam Hammarhelf fåfom Là-
rare j men fora Staden genom ib^f års brand
till förmögenhet fa nog hade förfallit, at den
ej utan ftôrfta fvårighet kunde underhålla fi¬
na Präfterj få blef denna begäran utaf Dom-

D d 3 Ca-

Mär ett General förbud. Skall han afftå at pre-
„dika ur fin Poftiila och hålla fammankomfter,
„måfte han hafva ett fpecial till fig fkrifvit, an.
„tingen af Kongl, Maj:t Sjelf, eller af fin Patron
„Lo v is De Geer. Når jag fade: under generals
„proliibitione, continetur Specialis till them i Norr-
3,köping och öfver hel» Riket om Religions öf«
,,ringar, fvarade han åntå , han aktar intet med
,,min dre han far fpccial förbud. Altfå hålla th®
3,Calvinifter continuerligen nu i Norrköping fam-
„mankomfter, icke hemligen , utan uppenbarligen,
,,bruka theras Religione-öfningar utan all fruktan ,

„och theras Calvinilka Låra begynner thår fräta
«omkring fig fåfom kråfvetan; ty Floreken predi-
3,kar »eke aliénait offentligen Calvinlka, utan mån-
3,ga Barn informeras ther uti then Calvinilka Ca-
„thechismo, under thet Iken , at the- fkola låra
«thet franfyfka Språket. Hvad med tiden håraf

följa vill uti vårt kåra Fiderneslaad och Guds
,,rena Förfamling hår i Riket planterad, hemftål»
„1er jag i all fotn ftflrfta underdånighet uti Eders
,,Greftiga Nådes nådiga, högvifa och Gu-deliga be-
3,tänkande, uti then visferliga tillförfikt, at Eders
3,Grefliga Nåde, det onda i tid förekommer, för
,,ân thet få vida griper om fig, at thet intet ftår
,,till at råttas. Jag hafver ock fkrifvit min AL
„lernådigfta Drottning till om thetta famrna BL nt«

«Linköping Anders Trytz.
à. 8 Maji 164g! Bifkop i Linköping,
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Capitlct i Linköping afflagenj men bevilja¬
des dock 1661, fedan Stadens Förfamlingar
någorlunda hunnit i ftånd fätjas. Samma år
bekom Tyika Förlamlingen Ofverhetens för¬
nyade privilegium, at icke aliénait bygga fin
egen Kyrka 5 utan åfven at inrätta en Ty/k
Scholaj hvarom framdeles. I flutet af detta
året feck ändtligen Magifter Hammarhelf full-
magt at vara Kyrkoherde vid denna För-
famling.

Alt fedan 1776 hafva hår varit tvänne
Kyrkoherdar, en Tyfk och en Svenik, fom
gemenfamt begagna ett Boftälle uti Staden
hvilka Lårare i h var fin tour på Tylka eller
Svenika Språket förrätta den allmänna Guds-
tjenften och befirida de öfriga göromålen i
Förfamlingen.

Den frikoltighet fom fordom denne Kyr¬
ka af Bruks-Patron Guft. Ad. Rohds njutit}
har den nu i fednare tider af Bruks-Patron
och Grofshandlaren Herr Chriftian Ebberftein
och defs Fru Carolina von Achen a)} för
défis beftând och förbättring årfarit.

Iske nog, at de gemenfamt med öfrige
Herrar Föreflåndare och Ledamöter oförtrutit
utgöra omkoftnader til underhållande af egen
Kyrka och Pråflegård, oaktadt de til dy like

Pub-

#) Har förrarat fig ett hedrande minne med en til
Kyrkan 1781 ikånkt Måfahake af fvart Sammet
med Silfver beprydd,
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Publique byggnader i Stads Förfamlingen en-
Jigit Privilegierne, i lika mon bidraga med
Stadens öfrige Innevånare: utan har ockjHerr
Bruks-Patron på egen bekoftnad utom förut¬
nämnde vackra Altar-Tafla, nyligen efter
Forflag och ritning af Kongl. Muliic Dire-
deuren Herr Aboten Vogler, genom den fkick-
lige Orgelbyggaren i Linköping Herr Pehr
Schjörlin låtit förfärdiga ett Orgelvärk af ny
fammanfâttning, Orcheftrion kallat, belfående
af 44 Stämmor6), hvilket vunnit ett utmärkt bi-

D d 4 fall,
è) Redan år ôfverenskommit, at- ofvannåmde Orche¬

ftrion, hvars ftåmmor åro i form af ett ftort Ca-
binett inbyggde; nåfta fomtaar 1798 kommer at »f
Herr Hörberg décoreras.

Pedal,
Gedaft 8*
Nachtborn - - 2,

Dulcian - - - 8-
Cornettin - - 2.

Pedal - Bihang til
Hufvud - Manualn

SperrventiJ,

2 Manual.
Principal - - 8>
Quinten - - g.
Oftaw - - - c.

Trompet - - 8«
Vald-Fleut. 2.

3 Manual.
Gedaft 8- ifrån

c til eis
Gamba. 4 ifrån

c til cis.

Quint : den a. 2 ifrån
e til cis,

Campana,

H. Manual.
Stor Nafjat i Bafen G til ®

Lilla Nafsat i Bafen G til c

Principal Quint til lilla Nafaa-
ten i Discanten G til c»
Oftaw - - - i.
Terzen.- - e

Bafifii . - -16.
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fall, fynnerligen för defs ftarka och pompeu.fa Bas och förtjufande finhet.

Paftorer vid St. Hedvigs eller Tyfka
Fôrfamlingen i Norrköping.

Ehuru Tyfkarne är 1613 fingo Hertig Johans
Privilegium, at hålla egen Gudstjenll, vet
man ej af någon deras Lärare for Christia.
nus Tarter eller Tartorius, från Thiirin-
gen, fom 1732 d. 20 Nov. Dom. XXIV p.Trinit., hölt fôrfta Tyfka Predikan i Norr.
köping 5 han blef fedan Re&cr Schoi» här-
ftädes, och dog 1641, d. 19 November.

Mat»

H. Manual. 2 Manual.
Principal - - 16. Quintadena 16.Flauto Dopio 8* Gedatt - • - 4,Gemshorn til Stora Nafnâten î Odlav - - - 4.

ten i Difcantea g til c. Terzcn - . - e

Principal Terze til c i Difcantsn. Quinten - - g.
•»Hl

Quinten - - g.
Sperrventil- g.

Odtav ... c

Spermata.

3 Manual,
inte 4 ifrån d.
n Fleut a ifrån d.

Humana 4 ifrån d.

Pedal.
Subba» • . . 16.
Gamba ... 4.
Blöckfiut

Trompct - - 4'
Bihang til 2 Manual-
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Matthias Griger, Bafilienfis, infrodu-
terades i St. Johannes (dar de dä hölio fin
Gudstjenft) 1643 d. 29 OAober, men hade
inga Paftoraiier, efter Ty/ka Förtamlingen var
Annex under den Svenlka,

Andreas Adamus Hammarhelf , född uti
Nyköping 1626 d. 18 Mars, men uppfödd
i Norrköping, och njöt Stipendium af Louis
de Geer, ordinerades i, Linköping, Hof-Präft
hos Fältmarlkalken Grefve Guftaf Horn. —
Vid hemkomften från Riga kallades han till
Pråft vid härvarande Tyika Förfamling och
hölt inträde 1657 d. 9 September, conftrmera-
desfom Paftor 1661. Sedan han år 1666 reft til
Lifland, at famla Gåfvor för den af Drott¬
ning Christina här tillåten Ty/ka Kyrka¬
byggnad $ belefde han ock defs förlla grund¬
läggande den 27 Maji 1670j| men affomna-
de korrt däruppå d. f Julii 1670.

Johannes And. KÖler, född i Lyheck
1641. Fadren Borgare — Reftor vid Tylka
Scholan i Stockholm —- Paftor 1670, den
26 Julii tilträdde Pingftedagen 1671 : under
hans tid blef Kyrkan färdig och invigd d. 1
November 1673 i närvaro af Konung Carl XL
Brottning Hedvig Eleonora (efter henne kal¬
lad Hedvig) och flere Riks-Råd. — Bilköp
Enander hölt Predikan. — 1691 Prafidera-
de han i Pråftmötet — 1699 d. 11 Julii höll
Bilköp Spegel förfta Vifitation i denne För¬
famling «— denne Paftor afiomnade i Oöio-
ber I712, 71 år och någre månader] gam-

D d j mal.
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mal. Johan Tolloftus var defs AdjunA
1689.

Reinerus Reineri Broocman , Son af P.
P. i Lais uti Lifland, född i Lais 1677 den
28 Aug. Student i Dorpt 1694, difputerade
i Theolog. och refte till Wittenburg i6p6.
Ordin, i Dorpt 1699, Paftor i Lais 1704.
blef under Kriget Efqvadr. Präftj flydde för
Fienden til Stockholm 1711, Adjunå hos P.
Kôler hår 1712, defs efterträdare 1713, Proft
1723, lemnade Syflan till fin Mag Eckftein
d. 2 Martii 173y död d. 14 Martii 1738 —
Sedan Rysfarne 1719 hade upbråndt denna
Stad, famlade han under in och utrikes re-
for penningar til denne Kyrkas åter uprät-
tande, och lemnade dårutöfver ett Capital
af Dal. 15000 K:mt fom Kyrkans behållning.
—* Han var en lärd och arbetfam man, och
på defs hår inrättade Boktryckeri, utom mån-
ge egne och andras arbeten, utgaf Scrivers
Sjåla-Skatt; hvilken han fjelf åfven ôfyerf&tt.

Samuel Ekstein, född i Stettin 1700.
Promoverad i Leipz-ig, AdjunA hos Pro.ften
Broocman, Paftor 1735 den 6 Martii, död
1764 d. 13 April. Med defs frånfälle up,-
hôrde FÔrfamlingen at hafva 2:ne Tyfl^a Pa-
ftorer. Han var Son till den Store Philolo¬
gen DoAor Gotlieb Ekftein, Archidiacon. och
Profesfor i Alt Stettin.

Michael Wilhelm Petschius, Paftor Son
från Pomern född 1724, i Hohendorff vid
Wollgaft, intogs i Scholan i Gôtheborg, där
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Jefc Broder var Reftor, Student ! Kônigsberg
1741 och i Greifsvald 1745'? Promoverad
!7<j2, Reétor vid Tyfka Scholan och Afton,
fångs Pråft i Cailscrona 1754? ordin, i Lund
1764, Paftor här 1765 och dog d. 2 Oötob.
1780.

Som Tyfka Förfamlingen i Norrköping
»nienligen fôrminikats, blef år 1775 af Högft-
faiig Konung Gustaf den III. i Nåder fam-
tyckt, och i ftället för den Tyfke Com- Pa¬
ftor, forn förr varit, /kulle blifva en Sven/k
Paftor, forn den ena Söndagen borde hålla
Sven/k Aftonfång, då Högmåsfan förrättades
på Tyfka och den andre Söndagen Sven/k
Högmäsfa, då Tylka Paftorn på fitt fpråk
förrättade Aftonfången.

Andreas Laurentïi Ekmark, född 1741
i Svinnevad uti Strägnes Stift, Student i Up.
faia 1760, Ordin. 1764, til Hus-Präft hos
Ôfverftinnan, Friherrinnan Falkenberg. Ex.
Bat. Prift vid Wäfsmanlands Regemente
1767, Defig. Conaminifter vid Clare Förfam-
ling i Stockholm 1775? den förfte Svänike
Palioren här vid Förfamlingen famma år och
1787 Kyrkoherde i Ekeby och Rinna, Proft
ôfver fine Förfamlingar 17^2.

Johannes Johan. Lutteman , född d.
14 OAober 1749? i Alfkog på Gottland, Fad-
ren paftor dårftädes, Student i Upfala 1771,
i Greifsvald 1773. Magifter 1775, Refte til
Leipzig famma år, Ordn. i Upfala den 3
Junii 1778 til Hus - Pråft hos Grefvinnan

Wran-
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Wrangel, hvarunder han biträdde TyfkaPa-
ftorn Doktor Liideke i Stockholm; och bief
Tylk Paftor härftädes i Maji 178 r.

Jonas Jon» Wåhlandek, född den 12
Augufti 1743 uti Qftra Ny. Student i Up.
fala 1761 i Lund 1763, Ordin. d. 24 Maji
1770, Adj. P. P. i Ringarum, Ad). P. P.
i Oftra Ny i77f, Vicar. paftoris ibid. i7j3,
Vie P. i Nykil 1775", Adj. P. P. i Offra
Ryd, famma år , Comminifter i Nykii 177g,
Svenlk, Paftor härftAdes d. ig Februari 1788.
Kallad bland 12 Prof-Prädikanter 1790 af
Olai Förfamlingen til då varande Kyrkoher-
de lägenhet; men undanbad fig omröftning til
Fôrflaget, fom eljeft visferligen ej undgått
denne ällkade och värdige Lärare Be-
fulimåktigad Kyrkoherde i Täby 1797.

Compaftores elîer Capellaner vid
St. Hedvig.

Christophorus Henricus Schroderus, född:
i Parchem i Meklenburg, kallad til Com¬
minifter x6ç>i den 22 Januarii,' tog afikjed
1715" for fin fvaga häl fa.

HiNiucys Joachim Huut, Fält-Pråft un¬
der Svän/ka Strömfeidts Regementet, Commin»
171A d. 16 Augufti. Paftor vid Rakau i
Pomern 1727.

Samuel Georgius Murschwig, Pome»
ranus, född 1691.. Comminifter d. 4 Maji

J727»
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f[27, Promov. i Greifsvald 1729, död
J734-

Henricus Jacob. Henrici Sivers , född
j Lybeck 1709 d. 8 April, Studerade i Kid
0ch Roftock, Difputerade och blef Magifter i
Roftock d. 21 Sept. 1728, Magifter Docens
jimma år, hölt Collegisr farnt Difput. Acier,
730 Candidat, Mimfterii i Lybeck, refte
;734 til Dannemark och Sverje, at öka fin
Natural - Samling, då han kallades til Com-
Paftor härftädes och feck därpå Koogl. Lull-
magt 1735" den 6 Martii, därjämte 1734

|Spinhus - Präft i Norrköping, 1746 Kongî.
Hof-Predikant, 1747 Kyrkoherde i Tryferum,
1748 Proft, 17^0 dito öfver Norra Tjuft,
170 d. 9 Oélob. Theologie DoAor vid Ju-
belfäften i Greifsvald, död d. 8 Aug. 175*85
mera om honom och defs fkrifter. Se Sven-
ika Mercurius 1717) Pa§- 629.

Johannes Henricus Muller, Borgmä-
flare Son frän Luchow, Conreétor vid Tyfka
Scholan i Stockholm, Com-Paftor här «747,
Paftor vid Tylka Förfamlingen i Götheborg
1753-

Hermannus Munthér, Köpman Son från
Lybeck, Compaftor hår 1753, tog afiked och
relie til Tylkland 1764, i Februarii, efter
honom refolverades af Förfamlingen, at en-
daft hålla en Präft, och Carl Callerholm (fe-
dermera Hofpitals Pråft i Norrköping och
därefter Kyrkoherde i Dagsberg) lom varit
Paftor Vicarius under defs ljykdom ifrån Julii

1763,
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1763, föreflod nu enfam Ty/ka Fôrfamlin.
gen til mot flutet af 1765" då Paftor Petfchius
enfam emottog värden af Förfamlingen.

St. Hedvigs Kyrko-Råd.
Herr Bruks-Patron och Grofshandlaren

Ghrifiian Eberflein.
Herr Handelsman Peter Lindahl.^
- Carl Lundmark, Casfeur.
-

o Joh. Gabr. Nyberg.
Sadelmakare-Ålderman Herr). M. Die.

drichsfon.
Sej låren Hr J. F. Hesfe.
Bryggaren Hr A. A. Dedering.
Notarie Hr Rådman J. L. Schierling.

C AP. VI.

Om St. Jo h a nn i s eller få kallade
L ands»Kyrk an.

Om tiden, når den gamla Kyrkan bief al"
draförft upbygd, har man ingen fåker under¬
rättelfe, men cfiridigt var hon ibland de åld-
fta i Oftergöthland, och bygd når Norrkö¬
ping endaft fom Qvarnby var bekant.

Från
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Frän början har hon varit ganika liten,
öCh blifvit flere gånger utvidgad.

De anfenligafte utbygnader ikedde i bör¬
jan af i7:de Secuio.

Södra Kors-Kyrkan, bekoftades af Riks-
Jygmåftaren Johan Liljehök pä Håndelö, fom
deruti låtit förfärdiga en flor uphögd Fami-

Jiae grâf ät lig och fine arfvingâr, hvilka ho¬
nom til värdigt äreminne, låtit upfätta på
denna utbygnads gafvelmur ett Epitaphium
med följande pålkrift;

Sta qvisqvis et lege, hic tegitur JO¬
HANNES LILJEHOK, Dn. in Fårdala, Hen.
delö et Träfva, Magnus Origine Sed et fa.
ftisj nec enim aliéna magis, qvam propria
virtute clarus audire voluit. Is, jafiis félici¬
ter in Academia patria Studiorum fundamen-
tis, cum, fub aufpiciis gloriofisfimi illius Re¬
gis GUSTAVI ADOLPH1, Martis PaMtram
ingresfus esfet, et in ea per fingula fere mi-
litaria munia cum laude decurrendo, tandem
ad fupremam rei Tormentariae Praefefturam
afcendisfet, tumqve viam ad altiora virtus
parasfet, metam pofuit fatalis illa ad Lipfiam
23 0<hob» MDCXL1I, commisfa ptigna, qva
fortisfime dimicando, pofiqvam haud parvara
vi&orise partem ad fui nominis gioriam adje-
cisfet, morte heu! praematura nimis, vix enim
44 annum excesferat, ocCubuit, fato nefcio num
magis infelici an gloriofoj vicit moriendo.

T»,
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Tu , qui hœc legit, humanarum rcrum ftrtcm d«lc5 et

Adfpice, qvam nullis fie&atur Parca Trophais
Qvam nec opum nec avurr. gloria proficiat

Nam fi haec apta ferent rnortis cohibcre rigorem •
Vinceret ille

, fub bac avi reqviefcit humo.
Sangvine clarus erat, magnisqve Parentibuj ortus

Lumina qu» Patrise nobilitatis erant. *
Aft hsec digna parum gencrofo peftore, fi non

Virtutis propriae concomitetur honos,'
Qvis negat hune noftro; qvis eum non cenferat am plumd

Inter preeluftres commeruisfe iocum !
Tu mihi teftis cris Livonia; tu mihi teftis

Prusfia; tu teftis terra Allemanna mihi,
Vidimus hune nuper hoftilia Caefaris arma

Fundere, et egregio digna patiare viro.
Vidimus heus! Nec enim mïhi fas hoftilia fari;

Qvin fimul in luftum peftora noftra abeant,
Vicit: at heus! Vidtor vincendo defiit esfe;

Vincenti pofuit Parca fin-iftra metam:
Sed dolor efto proculj nec enim cecidisfe putemus,

Cujus in aeternum gloria viva manet.
Sat vixit, bene qvi vîxit. Tu Martis alumne

Hujus ad exetnpluci vivito; magnus eris.

Norra Kors-Kyrkan, bief pâ famma tid
upbygd, på Krigs-Ôfverften och Ståthållaren
ofver Finnland Arvid Ericsfon Stâlarms be-
koftnad. Denne Herre ågde den tiden Lindö
Säteri, och blef hans lik 1642 nedfatt i den
få kallade Lindö grafven, i ofvannämnde
Korskyrka belägen.

Eldsvådor hafva ofvergått denna Kyrka
tre refor: 1^67, i6^y och 1719. Förfla gån¬
gen upbråndes Kyrkan tillika med Staden af
Danlkarne.

Up-
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Uphofsmannen til eldsvådan 165"? är o-
bekant; men den grufveligafte förödelfen fom
timade 1719 och lemnar ohyggeliga veder-
malen af tidens Barbari, påminner hvar Svenik
inbyggare, och Norrköpings invånare i fyn-
nerhet, om Rylka Nationens grymhet.

St. Johannis Kyrka förlorade denna gång
all fin ikrud, penningar och ofrige redbarhe¬
ter; men fom de tjocka murarne och ften-
hvalfven voro i behåll, blef den förmedelft
Regeringens underftöd, Collecter och Sochne-
boarnes outtrötteliga bemödande innom kort
tid författ i brukbart ftånd.

Nya Kyrkan. Grundläggningen fullbor¬
dades 1787. Grundftenen lades d. 22 Oftob.
Samma år, på Högftfalig Hans Kongl. Majrts
Konung Gustaf den IH.-djes vagnar, och up-
pä defs allernådigfle munteliga befallning,
vid defs genomrefa til Carlscrona, af Herr
Baron Knut Lejonhufvud, Kammarherre och
Riddare af Kongl. Svärds Orden. I denna
Ilen nedfattes en låda af koppar, hvaruti för¬
varades Högftbemäite Konungs Krönings Mé¬
daillé i Silfver, til detta ändamål förärad af
Herr Bruks-Patron Elias Pafch, jåmte alla
den tiden gångbare Myntforter, tillika med
en förgyld plåt, på hviiken läftes följande
infcription ;

Q. F. F. S.
Régnante. GUSTAVO. Tertio.
Gubernante. Sub. Illo. Oftrogothiam,

Friderico, Lib. Bar, a, Strörufeldt,
E c V. Am»-
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V. Amirali. Eqvite. et. Commend. Ord,

Epifcopo. Lincopise. Reverendisfimo.
Dno. Mag. Jacobo. Axelii. Lindblom.

Curam. Animarum. Gerente. Norcop. Et. Adjacefitir
Paroecim. Ruralis. a. Sandto. Johanne Diäse.

Paftore. Ét. Prsep. Petro. Lagerman.
Sac. Sanftse. Theoi. se. Dödtore.
Confulibus. Integerrimis. Viris.

A. J. Iggeftröm. Et. O. F. Ekermann.
Ut. Et. Comminiftro. Vigilantisfimo.
Rev. Magiilro. Svenone, Lidman.

Hoc. Templum.
Per. Plur. Seculor. Decuifum. Tandem. Labefadtatm
Funditus, jEdificari. Denuo. Coeptum. Eft. Et. Dilatari,

Sumtu. Et, Opera. Paroeciae.
Curam. Impendente.

Canuto. Lib, Bar. A. Leyonhufvud.
Cubiculario. Equ. Aur. Ord. Er.fif.

Hendeloeee. Lindoese. Et. Wefierbyholm, Posfesf.
Et. Domino.

Fundasn. Jadt. A:o. a. Recup. Sal. MDCCLXXXVII.
Die. xxxxii. oaob.

Archit. Dexter. o. Sam. Mathlin.
Sc. Axel. Hedlund.

Acten Hutades med ett Tal af Proften Herr
Doflor Pet. Lagerman, i anledning af Ef.
28î 16. och Ephef. 2: 19. följ.

Följande åren oagtat de tryckande be»
fvår Krigs oroligheter för Rikets Allmoge i
fynneriiet medföra, fortfatte St. Johannis
Sochns Invånare, med oafbruten flit fin på¬
började Kyrkobyggnad, och med den fram-

I gång,
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gång, at den nya Kyrkan, med b'nkar och
golf inredd, var få pafs färdig, at Gudstjenft
dårflädes blef förfta gången hållen 4*.de Ad-
vems Söndagen 1789- Förfamlingen hade alt-
fedan Bône-Sôndagen 1787. då fifta gången
prädikades i den gamla Kyrkan, förrättat fin
offenteliga Gudstjenft i Tylka Kyrkan, ge-
menfamt med Tyika Förfamlingen, hvareft
under den tiden beftåndigt förrättades Svånlk
Högmåsfo-Gudstjenft. Tyfka Högmåsfan bör¬
jades få fnart den Svänfka var ilutad.

St. Johannis Nya Kyrka, fom bibehål¬
lit fitt urgamla namn, är nu bland de ftörfta
och prydeligafte Landskyrkor, innehåller i
längden 66, och i bredden y2 alnar. Båda
korskyrkorna inberäknade. Kyrkan är både
ljus och rymlig med tvänne läcktare på nor¬
ra och födra fidan. Sacriftugan år belågen på
öftra ändan : öfver denfamma och Altaret år
en annan Läcktare tilämnad. Til Kyrkan äro
4 ingångar, en på hvardera gafveln och ge¬
nom ett vapenhus på hvardera fidan. Taket
är täckt med fpån och år på öftra gafvelen
en vacker Frontifpice, med en förgyldGlob,
undet fitt korfs.

Altartafian, föreftäller i oljemålning Frdi¬
karens döpelfe af Johannes. Det år nog fagt
om detta Mäfterftycke, at det är gjordt af
Hörbergs hand, och fkånkt af Herr Bruks-
Patron Chriftian Eberftein.

Ny Prddikjlol, är hos Bildthuggaren och
Fabriqueuren C. Fr. Beurling i Norrköping

E e 2 be-



4JÖ Norrköpings Minne\

fceftälld, och fkånkes af Ôfverflen och Oorrw
m«ndeuren Hôgvâlborne Baron E. G. Adel.
Svärd.

Klåckorna hanga i en gammal trådfta.
pel. Den ftôrre klåckan väger ii Skeppkl,
och blef år 1721, på Högftfaiig Konung Fre.
cric den I:ftes egen bekofinad , af den gam¬
la Malmen omguteri af Mäfter Elias Aren.
liardtj På henne låfes;

JErä movetit aurez tremulo percusfä fomrty
Sanffa tamen gravius carmina movent.

På den mindre, fom våget 4 Skeppand
Î8 Lispund, och blef med Kyrkans och För-
famlingens koftnad guten 1747 af Mäfier
Magnus Hultman, låfes;

Sjutton Hundra Fyfti Sju,
Dâ Kong Fredric Tjugu Sju
År, en frommer Sveriges Konung
Varit, landet hade frid,
Agg inbördes, dyran tid,
Frihet, ordefs rena honung;
Frucktän för Guds vredes ris,
Fölk ti! nytta, Gud ti! pris,
Blef jag. guten til en kläcka,
Som fkal kalla til Guds hus,
Gud fkal kalla, gifva ljus,
Och til fanna bättring läcka»

Kyrkans hushålls årender vårdas af Kyr¬
koherden och Comminiftern biträdde af 2:ne
Föreftåndare, de nu Varande äro:
Änders NiUfon och Pett. Petteisfon î Stneby-

Den-
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Denna få nyligen ånyone uppbygde Kyr-
fa koftar Riksd:r 11 f00, hvilken af Johan-
nis' Socnns Medlemmar och Hemman en-
daft är värkftäldj hvarföre ock denne Kyr*
k3 för närvarande äger en betungande fkuld
4994 Rlksd:r c> r,E e 3 Kyr-
c) Kyrkans Inventarium år i anfeende til Förfaralin-

gen s Folk numer och Hemman tal anfenligit jgch
i god ordning, det beftår betydeligaft uti:

En vii arbetad Silfver kanna at tkrufva fonder och
rikt fôrgyld om 108\ lods vigt, af- Ryttmåftaren
vid Södra Skånfka Regementet Herr J. Eöth Iç
1718 hitlkånkt.

£b ofôrgyld Dôpelfe - lkål med Drottning Chriftin»
Médaillé i bottn, 83 10(H hvartil Befallningemaå»
nen på Hendelö Hr Hans Gren år I709s betydli,
gen bidragit.

En fôrgyld Kalk med Patén 37|. lod, gifven af Hög»
välborna Grefvinnan Carin Horn på Hendelö 1$
I7*Ç-

En fôrgyld Oblat aflc 10 * af famma Hög välboren
Grefvinna år 17^5"*

En Sochnbuds Kalk med Patén ofôrgyld 141 led»
En fiafka. til Sochnbuds vin,.

Kyrkans Skrud beftår uti följande,
En Måfshake af blomerant Sidentyg och Silfver Ga»

löner med att rikt korfs, gifven af Hôgvâlborna
Grefvinnan Carin Horn 17^8.

En dito af rödt och hvitt Triumphant med Guld»
Galoner omkring, och en Sol på bröftet och Korfë
på ryggen af famma flag, förärad i Teftamente af
Högvålborna Fröken Helena Lutïou iç 1739*
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Kyrkoherdar vid denna Forfamling haf-
va åfven alle de Herrar Probftar och Kyr.

koher.

En dito af fvart Sammet med Guld broderade kan.
ter, Sol pà bröftet och Crufifix på ryggen af hög
guld brodering, gifven af Högvålborne Grefven
Ôfverfte-Lieutenanten och Riddaren af K:g], Svärds.
Orden Herr Carl Georg Sperling år 17^7.

Fem ftycken Kalkklåden, hvaraf ett på hårduk »il
utfytt år år I?é8 gifvit af Jungfru Margaretha
Fröman och ett på hvitt Sidentyg med Guld br».
dering, fkånkt år 1793 af Eskefru Lindman.

Ttinne ftycken Hollandslårfts öfverfkjorter.
Altar prydnad.

Et Altarklide af Guld blomerat Sidentyg med lekt*
Guld Galloner, förärad af Högvålborne Grefviti-
nan Carin Horn år 1728-

En Altar prydnad af rödt och hvitt Triomphant med
Guld Galloner, fom Teftamente efter Högvålborna
Frékea Helena Lytzou år I7J9-

En Altar prydnad eller Antipendium af fvart Sam¬
met med Guld brodering rundt omkring, det Hor-
nifka Grefveliga vapnet mitt uti, thet Sperlingfka
ccb Falkenbergflce på lidorne: alt af uphöjt Guld
brodering, fkånkt år 1753 Högvålborne Gref¬
ven Ôfverfte-Lieutenanten och Riddaren Herr Carl
Georg Sperling.

Tvlmie Altarklåden af Hollandslårft,
Ett Altar hyende, af dubbelt genombrutit Silfver

ferocad med Sammets blommor, fanit röda och hvi¬
tt Silkes-doffor uti hörnen, gifvit af Infpeftoreo
på Wefterbyholna Herr Sven Lundberg.

£n Pulpet på Altaret af fvart Sammet med hög brö¬
det ing af Guld, åfvea förärad afHôgbemâlte Grcf-
ve Sperling



Norrkiïpings Minns« , 439

jfcoberclar varit hvilke redan uti 2 Cap. om
Stads eller Olai Fôrfamlings Kyrkoherdar fin,
nas uptagne.

Uti denne Kyrkas Minnes-Bok, igenfin-
nes dock Herr Peder, fom Kyrkoherde år
j4<) o upteknad, hvilken äfven blifvit Paftor
/amma är vid St. Olof.

E e 4 Com,
Fyra Penninge pungar; hvaraf en med fvart Sammet

och hög Guld bredering är af Högbemålde Gref»
ve Sperling år 1753 förärad ocb en med fvart Sam»
met och Silfverfpetfar fkånkt af Sadelmakare Mai»
Haren Johan Ekvall Pettersfon 1759.

Malm.

En Ljuskrona med 8 pipor, af Handelsmannen i
Stockholm Herr Johan Beck gifven år 1725-

En ftor Ljuskrona med 2:ne omgångar och 16 Pipor»
blef fkinckt och upfatt af Klockgjutaren Måftec
Magnus Hultanan den 23 December 1737.

En dito med 2:ne omgångar och 12 pipor , förår&d
af Bruks-Patron Elias Riekman och upfatt i Chc-
ret 1752.

En Ljusarro med 3:ne pipor, gifven af Klockgjuta»
ren Mäfter Elias Arenhardt år 1726.

Tenn.

En ftor Vinkanna 10 Skålp:d af Tsngjutaren Måfteif
Lorens Björn år 1720.

En Flafka för famma behof g fkålp:d.
Två Ljusftakar till Altaret af Herr Petter Kröger

1720.
Två dito af Infpe&orn TåftrSmpå Kjåttfetter år 172?.
Utom detta finnes 4 ftyeken måfiings Ljusftakar ock

3:ne Ljusarmar, en ftor Kifta af jårn med 9
låfar i Lacket, en d:o mindre Casfa kifta med %
lås, jåmte åtlkilligt annat Inventarium, hvilkct al#
I Kyrkans Bok finnes intagit.
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Comminiflrar vid Johannis Förfamling,
Af Upfala mötes underlkrift är 1793 finnes
tvånne Andreas oç'n Mathias härifrån Staden
denfamma hafva underfkrifvitj hvaraf förmo-
deligen den förre måfte hafv? varit Commis
nifter vid denne Förfamling. Sedan den ti¬
den faknas all förteckning, men mycken an¬
ledning at

Herr Lar* omkring år 1639 innehaft
detta ämbete til år 1644, då

Herr Zacharias Gunnari emottog det
famma til är 1662, då han blef Paftor i Dags¬
berg, död i66f.

Herr Petrus Johannis Bjugg, Commi-
nifler 1662, Paftor i Linderås 1674, död 1694.

Herr Petrus Bergeri Corylander, född
uti Håfsleby Sochn år 1641, den 20 Sept.,
Huspredikant vid Ry hos Välborne Fru An-
na Stjernfeldt den 2 Junii 167 r, Commini-'
fler hår 1674, Paftor i Tingftad 1692, död
d. 17 Februarii 1700.

Herr Johan Castenssoo Kropp, född uti
Weftervik år 1667, Student i Upfala, Ad-
jun<ft d. 26 September 1690, Comminifter
hårftådes år 1692, Paftor i Furingftad år 1706»död d. 19 Decemb. 1724»

Herr Nicolaus Abrahami Aschanius»
Kyrkoherde Son uti Aikeby, född d. 7 Mardi
1674, Student i Upfala 1693, Adjunft i O-Ry
1702, Comminifter vid denne Förfamling

1706,
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/706, Pafior 1 Ôrtomûa 1710, Praepofitug ther-
ftådes 1724, och död år 1749-

Mag:r Anton Christophori Myncken-
berg lödd här i Staden d. i Julii 1680, Stu¬
dent i Upfala 1698, och uti Lund 1706, dår-
flàdes Mägifter 1707. Collega uti Norrköping
j?og. Comminifter håritådes 1710 under den,
/våra Päftetiden och Ryslarnes härjande, Pa¬
ftor i Borg 1720, Paftor och Praepofitus uti
V reta i?3f hvareft han blef död år 1743. Var
en arbetfam och flitig man, öfverfatte flere
Böcker från Ty/ka pä Svånfka Språket, och
däribland .Scrivers Själa-Skatt. Gift med
Chriftina Aif, Paftors dotter uti Qviliinge.

Herr Olaus Andres: Aren, Kyrkoherde
Son uti Håradshammar - - Student i Uplaia
1706, Krigspräft 1709, fången förd til Kö¬
penhamn 1712, hemkom 1713 och blef Com¬
minifter vid Stads-Föriamlingen hårftädes I714
til defs Rysfarne afbrånt Staden och Förfam-
lingeu var Ikingradj då han blef Commini¬
fter vid denne Johannis Förfamling år 1720^
Paftor i Furingftad 17265 men blef död hår¬
ftädes innan afflyttningen, famma år d. 2 Maji
och begrafdes uti Stads - Kyrkan, gift med
Borgmåftaren här i Staden Herr Leerbecks
dotter, Jungfru Margaretha.

Herr Carolus Erici Bruncman , född
härftädes den 8 Junii 169g, Student i Up¬
fala 1718, Collega här vid Trivial Scholan
1727, Präfl 1727, Comminifter hår vid För-
Camlingen 1726, Paftor i Konungfönd 1734 s

E e f död
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dôd d. 9 Augufti 1748 begrafven dårftades,
kvareft defs minne genom ett pråcktigt mar.
mor Epitaphium förvaras.

Mag:r Petrus Olai Tempelman , Kyrko.
herde-Son ifrån Härfiad och Käilftad, född i
Wadfiena den 2 November 1703Student i
Lund d. 25* Julii 1721, Magifter därftädesd.
19 Julii 1730, Präft d. 30 December 1730
och Adjunéf i Hårfiad, detfamma uti Norrkö¬
pings Olai Fôrfamling d. 1 Maji 1731, vice
Pafior til år 1735, Comminifier i Johannis
I734, Pafior i Gftra Stenby d. 1 November
1741, flyttade härifrån d. 1 Maji 1742.

Candidaten Eric Kindahl, född den 16
Martii 1706, uti Kifa Soehn och Kinda Hå-
rad, kom til Linköpings-Schola 1718, Stu¬
dent i Lund den 6:te September 1731, di-
fputerade de Piorum Tentationibus 1739,
de Congnitione fui 1740;, förordnad til Nåd-
årspråft i Kuddby d. 4 Julii 1740, Commi¬
nifier hårflådes den i Maji 1742, Palior i
Krigsberg 175*3.

Magifter Gustaf Landberg, född d. 8
Martii 1717 i Skärkinds Sochn och Qväfla
fey, Student i Upfala d. 19 Januarii 1741 »
Magifter i Lund d. 4 Julii 1751. Ordinatus
d. 19 December 1750, Comminifier hår vid
Förfamlingen d. 1 Maji 175*3, gift den G
December 1753, med Tullförvaltarens häri
Staden Herr Carl Fried. Widegrens andra dot¬
ter Jungfru Fredeiica, död 1781.
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Magifier Sven Lidman, född I7f4, Stu¬
dent 1773, Magifier 1778, ^Pråft 1778, Com-
minifter 1782, gift med Företrädarens åldfta
Dotter Jungfru Catharina Brita Landberg.

Cap. V.

Om Rådhufet famt andre Politifka och

oeconomidu Författningar.

At Norrköping äfven i fordna tider agt or-
deatiige Domare, Magiftrat, Styresmän och
goda Hushålls inrättningar, fins af gammal¬
dags Handlingar. Styrelfen har val icke egent¬
ligen varit Magiftraten betagen; men få fin¬
ner man likvål, at, den tiden Drottning Chri¬
stina ägde Staden till Lifgeding, här varit
en Jufiitias Preftdent, fom bevakat hennes In-
tresfe.

Af desfe kan man natrfhgifva följande:
Daniel Lejanftjerna til Södero, Nils Buren-

Jkåld
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fkôld och Guftaf Qvickfeldt, fom 168c ärhöli
Drottning Christinsc Fullmagt ifrån Rom, a t
vara Juftitiae Preefident, eller o efter Fullmag.
tens lydelfe: Hof-Råd och Ofver-Intendent
j Norrköping, efter Nils Buren/köld.

Uti ett Konung Albrectts Bref af 1334
heter det: At Borgameflhara (kulle var?

fyra Svenjkt män ok Raadmän 24. Sven„
jke ok ejgh uthldndjke - - och Jkulle teve Bor-
gamejlhara och Raadhmanna tolff Jtttia hwart
aahr fore rätta: oh hvilken Stadh ejgh haj.
•zoer froa dmpne à njannomhan hafwi minna
taal fptir thy ham fårmågh 8fc.

I de äldre Exemplar af Stadslagen fin-
nes at Borgmåftare borde vara 6 j men endaft
2:ne af dem fitta hvart är, och Rädmånnen
åfvenledes omlkiftes hvart 3tdje årj fa at då
desfa voro 30 til antalet, /kulle 10 årligen,
tillika med 2:ne Borgmäftare fitta ech utgjor¬
de fåledes, fom. i gamla Handlingar namnes,
en Tolfmanna Rätt. Men fom hvar och en
Stad hade frihet at minika detta antal, efter
©mftåndigheterj få tyckes, i anledning'af det
1430 utfärdade Brefvet % at famtelige Norr¬
köpings Rådman vid famma tid hafva varit
18, utom Byfogden. Om Borger/kapets år¬
liga val af denna' fin Ofverhet i äldre tider
firäckt fig vidare än till ett dikt antal, och
om Magiflraten endaft fins emellan reglerat,
hvilka hvart år- borde göra tjenfi , kan af Lag¬
boken icke hutas. Dock vifar fedna.re tiders
pr*cfiq\e ? at famtlige Stadens Ämbetsman till
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/öljande året, kort för Wallborgmåsfodagen,
bîifvit till allmän efterrättelfe utnämde och i
h varje Stads få kallade tankebok anteknade.

Af Jönköpings Stads gamla Protocoller
inhämtas at både Bcrgmäftare och Rådmän,
fro-Confules et Confules, därftådes år 145-g}
icke voro flere ån 6. Följande året voro helt
andre perfoner Confules et Pro - ConfuIeSi.
Men deremot kallas de famma,fom år 14^9
uppräknas, 1461, Borgmäftare, och fäges om
dem : Thesfe fåto Bdrgermiffhärä i aar: pri«
mo, Jon Hara, Jônis Santasfon, Jônis Suna*
rnagh, Jon^ Bionfon, Lasfe Groope oc Hanis
Bœltare. Är 1465, då Konunx Fogäthe mån¬
dagen ndjl för ii,000 Jomfrudersdag lyjle
Konunx frid owir Magni Ambiornafon appo
fonekopunx RhaedhJIufwo för en fattan rdth
for alla the, fom honom velafegclha for Peder
Hokonfcns död, voro proCöniules et Confu-
les det året de famma fom 14Ï9 och 1461,
utom Plans Bxltare, i hvars ftälle Byrge Jon.
fon är antecknad.

Plärutaf kan inhämtas at Màgiftraterne,
förmodligen i alla Sverges Städer, i gamla ti¬
der, alternatim, lika fom fordom i Rom fut-
tit vid ftyret. — Åfveh: at vår tids Slotts¬
fogdar och Byfogdar, ehuru olika i anfeen-
de, utgöra en hugkomft af fornåldern» Ko¬
nunx Fogathe.

Ockfå finnes af desfe Protocoller: at då
någon vigtig fak eller Brottmål fkulle afdö-
mas, jattes, jämt® Magiftraten, en iz Man¬

na
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•na Ndmhdoppo Bdnkja, fom /kulle värja eU
la fälla den anklagade, dj

Då få kallade Räffieting anflälde», f<5r.
ordnades merendels altid främmande domare.
Åt 1391 hölts Råfftating i Norrköping af
Eric Slatee i Forsfa HaradsbofFdunghe i Kindh,
Sven Skrijfvare, HåradshofFdungbå i Walka-
bo Hœradbe, Per Svajke Haeredzh. i Lyfingx,
om befrielfe från Biltoga mål för öfvervald
på Bi/kop Nilfes Qvärnavårk i Norrkopunge.
— Desfe Herrar asfifterade vid detta tiifäile,
under pradidio af Birgher Ulffon Riddere,
Konungx dom haffvande af fina Fro Dråth-
ningena veghna, tillika med Uljf Jonfon Rid.
dere Oflgotha Lamman-tha, beter det, kard-
thevyrdegh Fadher met Gudhin, Herren Ni-
dis Bi/kop aff Linképinge ath Peder Tho¬
masfan , fam Lamman var, aa Boo Jonfans
vegna, Gudh hans fjel hajfvi, haffde domth
hans Sv:ena Biltogha, fam ar Olaffer Stall•
Jroen, Jeppa Skytte Sven, Sigvafler Môllari
oc Briniolv, for thet at the baftadhe oc bun-
dhoo the hans verka nar hans qveern om rat¬
te tidh, uthan lagh ok reth ville oprijfva ok
en del opriffvo: ok nu mcdhan han thet eig

vi-

d) Jönköping nu förmodligen en ibl*nd de Riket*
Städer, fom bar de flåfte fina ålderdoms fkrifter
i behåll. Defs åldfte privilegium af år 1284^'
17 Junii, af Konung Magnus Birgerfon frilyf"
för Staden 2:ne marknader om året i Guds och
KonungfenS frid, at köpa och fdlja at thit
thddan fara, fampt the bevifia.
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fiflhe, a t Bi/koppen /amma rath haffde i f-
nom gaardh fom Konunghen haffver i finom:
ok tha han thet visferligha fpordhe, tha raet-
fe han fin dom filmer Jaa, ath thc forfkrcjf-
fia Smena fkulli Saaklofe roahrd om ihet biU
togha molet, fom the till domdhe waaro. Får-
thy domom wii thôm Saaklåsfe, jaa ath in¬
gen /kal thôm ejfther thenna dagh hindra
ella qvallja om thet biltogha molet med fina
NI mark får Konungs doom ok VI Mark
for Laghmans dom - - Giffirit medh in/gli
Norcopunge anno ejftir Gudz, byrdh 1391,
ejftir Syndagen nce/ih får Kyndhersmdsfa
dagh.

Att Domare fordom i Norrköping ägt
rättighet at döma i fin egen fak kan finnas
deräf at då Lasfe Skomakare och Bertil Kan-
ftöpare på Torget kallade Borgmäftaren An¬
ders Skalde en Käpplare man, m. m. har
fedan fjelf dömt dem at göra afbön inför
Rätten, famt at afpi/karen baklånges framn
rätten ledas. (J

Af

f) Til Låfarens nöje ml följande utur Riki - Archï-
vet inflyta ;
Ån I y 39 dömdes följande i Norrköping til böter :

Konungxs Saker:
Henrik Klåckare för han tog ohemult . V Msr.
Ringare Sven för Låppagåidt - . I d:o,
Nisfe Borgare frin Schenninge för flaxsmU II d:o.
Tompta oiar för flaxsmåli - . jn d;o.
Birges Hufiro for ett far hon mifstok lig . V d,:G.Måna i Birkfcvik lör en yxo hen mils105 if ie.
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Af Hiftorien år bekant at fa väl Konån.

ga val j fom ranfakningar och dommar under
He-

Henrik Klåckare fÖr {laxsmål • III d:o.
Jon Mattfas liuftrus Bröder för d:o . 111 d:o.
Hans Tifto för do . V d:o.
Lasfe bårdlkårare för d:o II d:o.
Honric Olfon för han flo fino moder - III d:o,
Olaffer Niisfon för ett snifstak - Ii d:o.2

Olaffer Befkers huftru för flaxsmål - II d;o,
Af en Danfk Köpman för Landsköp - XVI d:o.
Håkan i Kullerftada för hvithe • III d:o.
Jon Nils fÖr mifstak - III d.»o.
Per Gudmundfon för flagxmål * .V d:o.
Af en Danfk Köpman för olaglugt kjöpp XX d:o,

Summan bief ; LXXXVlï m:r.'
Per Gudmunsfon för hoor • XXVI i d;o.
Håkan Perfon fÖr iônfkalàge - V d:o.
Anders Haralfon för d:o* » »V d:o.
Markus för Jomfrukrånkning • - XX d:o.
Jon Matzas huftro för lönfkalåge - III dio.
Per Knutfons dotter Karina för dîo - IX d:o.
Olaffer Påvelfon för d:o - • IÎI d:o.

»

Ar 15*40. Konungxs-Saker.
Inge Råft för en fölfked han dolde - VII mlr.
Af Skâria Kaara för the hårdrogs • I d.'O
Glaus Ingevallsfon för Hemgango * XIII d:o
Håkan Skräddare för hoor - IX d:o.
Anders Bagge för Såramåll » • II d:o.
Och en fölfikedt om - » .III d:o
Olaffer Byfven för en fånga han flåpte

ur jerna .... VII J d:o.
Anders Monfon i Gebbatorps för han

utfördte hefta - « « I Ung. Gy» •
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f/eclenhôs, på fina fär/kildta platfer, under
bar himmel afgjordes. På desfe hällen bru¬
kade» åfven för Domarena ingen vidare be-
qvåmlighety ån visfa aflånga Renar, på hvil-
ka de futto under fina Råttegångar. Ät en
fådan plats för Norr öping fordom blifvit in¬
rättad och utan all" tvifvel till det fenare än¬
damålet begagnad, intygas tillräckligt af den

F f få

Biifp-Saker:
Öndtmund Ingolffon f<5r lönlkalåge - - ÏIH M:r.
Elin på tocnpten För dito - ■ Jill d:o.
Håkan Skräddare för liorr . • VI d:o.
Mickel Finnes Syfter för kiftabrott - IX d:o.
Och för lönlkalåge - - - III d:o.
En karl ftack fig fjelff i heel, åt honom

kjöptis Kyrkjogärdh för - . XX d:o.
Menedes meenbpthe för meenedt:

Lasfe Jogarfon . » VII M:r.
Oiaffer Beitare ... X d:o.
Faliantin .... X d:o.
Jon Skôtahvggere ... X d:o.
Ragal Joganfon ... X d:o.
Mons Tvnnabindere ... X d:o.
Per Störbjörfon ... X d;o.
Per Gudmundfon « . XXIIII dro.
Knut Skräddare för fig ok fin Huftro XXXII d:o.
Item famme Knut en fölflkedt om > IIIl lodf.

(Sakôrispenîr, Biifpfaker 1'LXlII m:r.
Summa (SÖlffer . - IIII lodt.

Åfven är på famma Ibålle anfördt fåfom Stods-
Sakërijfenga : mantal till III Hcjla _ VII M:r,
ändock at Hâjlana dro XV. Hvilken desfe man-
talsfkrifne Hrr Häftar varit tilböriga M obekant.
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få kallade Domare Ringen, belägen ett litet
ftycke i föder utom Staden, bredevid den bruk¬
liga Afråttsplatfea och har ännu nâgfe idenaf
i behåll g). På h vad flälle ellet når man

fôrft

g) Får at närmare glFva upplysning om detta inåt»
driga Minnesmirke, må anföras ett Bref af den
30 April 174°, från en fåker hand, til Proften
fo*i P. IV. Litzenius , fom i hans Difp. de Nor-
copia, vérbotim lyder fåledes:

Af tradition oeh fågen har jag få mycket, at en
ftark hushållare hår i orten har i förra Sectilo fått
behag, åt göra åker af denna, ifrån HedenhÖs fre¬
dade och från alt privat bruk helgade, gröna par¬
ken

, famt gick fördénfkull till, och låt oppgråf-
va, ja åfven afföra, Domflenarne, fom derpå lå-
£0- Men det dröjde intet långe , för ån fidant
kom för den, om Swériges heder få ömhje^tadé,
Stora Konungen Carl den Yl, hvilkea låt ftraxt
befalla Landshöfdingen Lovijin fara hit, och fjelf
fe på, at vaftator lade flenarne på fina gamla
Italien igen der de förr legat ; fom åfven fkall
hafva fkett, oeh mannen dårofvanoppå tnåft blåfa
vackert i bösfan , för höfiigit tillbåd. - - -

Åfven inå följande Utdrag af ett annat Bref dat.
d. 24 Majt 1741, font finrleS i ofvanndmde Diffuta-
tion, hur tilläggas :

Detta märkvärdiga fornvårket eller Antiqviteten,
Domare Ringeti, år belågen på Sydvåftliga delen
af Stadfens mark Och ågor, vid defs gråntsfkilnad
på et höglår.dt flålle , derifrån hela Staden fes lig*
gande lika fom i en daL

Når man in loce tager detta Minningsmårke t
närmare ögnafickte ; få kan man förefiåiia fig, hu-
ruledes, dir öppningen finnes, både Domare och
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fôrll byggt Rådhus för Stadens behof, kan
man icke med vifshet fåga. Likväl är fä-

F f 2 kert

och Mifsgjernjngsmannen gått derigenom in i rin¬
gen och de fornåmfte af Domarena fedan våndt ii-

•

na anfickten i öfter, och ryggarne åt våfter, når
de futtit pä fina ftenhårda och jordfafta faten, men
den dödfkyldiga måft vånda fitt anfiekte åt våfter

likfom til döden , och med ryggen anfe Solen
eller lifvet.

Märkvärdigt år ock det, at de Gamla, få fnart
de årkåndt Mifsdfidaren döden vård, hafva de ic¬
ke långt derifrån ftraxt låtit ftålla fådant i vår-
ket ; ty vid pafs 170 fteg ifrån derma Domare-
Ring., i våfter, bakom en liten fandig hög, dår
marken går en dåld, finnes fjelfva Rrfttcplatfen,
få at Domarena kunnat ftiga opp ifrån fina dom-
ftenar eller faten, fedan de affagt dödsdomen,
Och gå på den dervid belägna Kullen , at fjelfve
fe, huru han blef exeqvérad. Samma råtteplats
har Staden fedan i alla tider enfkildt nyttjat, och
ån nyttjar för dem, fom hår förvårka lifvet. På
Stadens fydvåftra ftaqvet.te finnes en liten port,
juft dåf vågen til merbemåldte ftållen , och feder-
rnera till Kiingsberg, afviker , hvilken ordentligen
ej 1— likvål i fednare tider , under Stadens ox.
marknader — varder oftare nu öppnad, ån når nå¬
gon dödsfånge utföres till at aflifvâs. En fådan
fed har otvifvelagtigt biilVit in på ofs årfd ifrån
de gamla, hvilka till åfventyrS , igenom famma
ftålle , i fordna tider, låtit utföra Mifsgjernings-
tnånnen ur Staden, at få fin dom och ftreff; håift
hian i de tider, för mera anfeende och fkråmlla, el¬
ler efterdÖme, velat handtera fådane HÖgmål på
öppna, eller fria faltet,' der alla kunde tillkomma,
f&mt fe och höra, h vad fom afhandlad.es, lika fom
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kerf ât det i fôrra SecuîoV3.rit beläget vid
Gamla torget, och blef tillika med den öf.
riga delen af Staden uppbränd 1719,

Derefter byggdes vid Tylka Torget det
iin varande Rådhufet utaf tegel, beflående af
fyra rum rried fôrfluga i ôfra och fju i he¬
dra våningén, utom gång mitt igenom bu-
fet, alla i godt flånd. Rådftufvan år till kö-
ger i ôfra våningen, både ljus och tämligen
rymlig med y fônfter. Defs hufvudfakiiga
Inventarier åro, 3:ne väggfafla dubbla ikåp,
ett godt Engelikt våggur med förgyidt och
laqveradt foder, bord, ftolar, fkrifpulpeter,
en handklåcka, en barometber m. m.

I fon-

all.a Civils ellar Ëorgelîga tvîfter och mindre Brått*
mai inne i Staden på torget afgjördes. Hvartill
man finner ett oemötfågeligit bevis uti Stadens

gamla Privilegier, f»mt gamla Stadslagen, hvareft
Kåmnårs-Råttcn kallas Stadfens Torg - Ratt.

Den fednafte fom hår lidit dÖdsflraff år 1769
Var en mjåltfjuk Borgare, fom genom ledfnad vid
lifvet fkar halfen af fin 19 åriga dotter; b vårföre
fian efter undfången dödsdom, af Bödelskneckten
fclef på Tyllca Torget hudftruken, famt dagen ef¬
ter på en kårra takbunden utförd till denna af-
tåttsplats ocli dår halshuggen famt fteglad, hvar-
om ert lafla i Kämnårs rummet nårmare upplyfer.
Måtte åtankan håraf leda andre på Chriftendomens,
menlklighetens och dygdens bana! och föranleda
ofs at prifa Gud fom på få lång tid bevarat en
få flor mångd af Samlefvande innom denne Stad
från mord ®ch décisftrafF,
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î fonden af Rådhufet öfver Landshöfdin-

ge-Stolen finnes' upfatt Koxiqng Gustaf A-
polfhs Portrait i kropps ftortek, omgifven â
ômfe fidor af den Kongl. Guftafvianfka Fa-
piillen från och med Konung Gustaf den i,
(iii och, med Gustaf den III, Hertigarna
Carl och Friedrich Adolph famt den Kongl.
Prinfesfan Sophia Albertina, älven fom i
kopparftick Konung Gustaf den 111. och defs
Drottning Sophia Magdalena. På fondfidor-
ne Konungarne Carl den XII och Friedrich
i kropps florlek. På fidorne, til höger, Ko¬
nung Alsaecht och til vänfter defs 2:dra Ge¬
mål Politina och Drottning Ulrjca Eleonora.
Utom desfe Kongl. är äfVen Rådhufet be-
prydt med Portraiter af Riks-Rådet Grefv©
Çreutz, Generalerne Torflensfon och Wran-
g ii, åfven fom ett litetantiqi;et kopparftick
loin vi ar St. Olofs hieira och fpårrar, 1769
Ikånktes och hjt, framlidne Handels-qch Poli»
tie B-orgmäftaren i Stockholm, Engelbrecht
Gother litt Contrefait, fàiom ett minne af den
poft, hviiken han fom Taleman, för Vällofl,
Borgare-Ståndet under »700 ars Riksdag i
I\ö rkoping beftridde. Han föreftaljes fåfom
fittande i en iändftol i en beqvämlig pofitur.

Kdmncrs Rummet, beläget mitt emot
Rådftugan, år Ijuft med tre fönfter och till
ftt behof rymligt. I taket, öfver Rättens
bord, afbildas den Högtälfkeliga Fru Juftitia,
med förbundna ögon, famt ett fvärd i den

F f 3 ena
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ena handen och, efter vanligheten, en jämn-
flående vigt/kål i den andra,

Râdhufet har ock fina färfkilda rum för
Cantzliet, Archivet och Stadens Sjumans.
Kammare famt hvälfde Casfa-Rum *).

Magiftraten beflår af en Juftitias och en
Politise Borgmäftare, en Stads - Secretere, y
Juflitie och 6 Politie Rådmän, en Stads-Fi-
ikal, en Nqtarius, förutan flere af Betjenin-
gen, fom på aflôningsliftan, nedanfôre, näm¬
nas. Staden har ockfå en Kdmners - Rdtt,
hvaruti en af Juftitise-Rådmännen Praefiderar;
har fin Notarius, ock tvânne Bifittare ^f Bor*
gerikapet.

Uti Hall - och Manufaäur -Rätten förer
åfven en Rådman Praefidium, har fine Bifit¬
tare bland Handlande, Fabriqveurer och Värk-
mäflare, en Asfiftent famt egen Notarius, fom
njuter lön af Hall-Casfan,

Kronans Fogdar i Norrköping,
Norrköping har i äldre tider biifvit ftyrd
af Konungens Fogdar famt Borgmåftare och
Råd; väl finnes af Konung Christorhers Pri¬
vilegier I442 at Borgerfkapet ikulle fä väl¬

ja
*) Da det redan varit under öfverlåggning, at fedan

de nu under Arbete varande Publique Byggnader
blifva vårkftålde, ett nytt Rådhus eftçr StadenJ be-
hof och Tidehvarfvets konft b<5r uppföras, och då
en mindre behaglig Architedture icke tillåter någon
Planche dåraf ; få igenfinnei anledningen hvarför®
den nu faknas uti detta Norrköpings Minne.



NorrkSpings Minne. 45" y

ja af dem fjelfve inbördes en fougta, fort\
ther med them opbår fakôren, och annan
Korg!. rättighet, fom fougtar plåga giôra, och
i ett gam. bref af år 1430 nåmnes en Sigurd
Geet byfogde; men.jag tviflar, att denne ut-
ôfvat famma rättighet fom Kronofogden, ty¬
da af Protocollen finnes 1617 en Rael Both-
vidsfon och 1618 Lasfe Hansfon nämnas By¬
fogde , och placeras under Rådmän och Stads-
fkrifvare, år tydeligt hans fyfla varit bland
de mindre anfedde, och (varande kanlke emot
Stads-Casfeur, eller Bokhållare. Kronfogdens,
fyfla deremot fes af Stadens Privilegier, haf-
va varit mycket vidftråcktare, ty uti Konung
Gustaf Ad. Priv. 1620. 26 April §. 9. flår
uti alle Stadens Ämbetsmans val, få och uti.
alle andre Stadens vigtige och åliggande årån-
der, fom antingen Regementz eller rättegån¬
gen anröra, (kall vår Ståthållare och Fogde
når vara, och på vare vägnar Praefidera; äf-
ven Joh, Cafimirs refoL »632 24 Maji i Lith-
zéns difput. de Norcopia p. toi. Befallnings¬
man på Johannisborg anbefalles hålla hand
ofver att Stadens Privilegier handhafvas och
finnes äfven i Protocollerne, att Krono-Fog-
derne meråndels varit närvarande (ganlka. fäl¬
lan Ståthållaren) och altid namnes för Botg-
måftarne intill år 1664. Uti Christine fuli-
mackt for Dan. Figrelius 1659. I Martii flår
att en vifs Borgmåflare förordnas fom å våre
vägnar herefter må och jlkall förrätta, och
hielpa till Execution ialt,hvad för dettaBe-

F f 4 fall-
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fallningsmannen å våre vagnar haft att för¬
rätta, hvarigenom Befallningsmannens fyllafynes opphôrt i anfeenöe till befattande med
Staden; icke dello mindre namnes den altidnärvarande i Protoco!len,'och äfven förPrae-
fidenten, få länge Nils jonsfon var Kronfog-de til år i66r, hvilket kanlke kommer afdet han var äldre Ämbetsman ; ty efter ho¬
nom placeras de emellan Prasfidenten och
Borgmåftaren; och när Nils Jonsfon och More¬
tus fedan blef Borgmåftare, fom lärer varit
fôrdelagtigare fylla, namnes de efter den fom
var äldre Borgmåftare. Befallningsmannen pågamle Kongsgården eller fom den kallas Norr¬
köpings gärd och federmera, Befallningsmanpå Johannisborg, voro de fom hade i Staden
att fäga. I brift af handlingar, har man fvårt
veta deras namn; men om alle de Kronas
fogdar fom haft oppbôrden i Norrköping omhänder, åfven varit bland defs Styresmän,fora ej fynes otroligt, få kunna följande nära¬
nas, fom igenfinnas H. Cammar-Coliegii ochandre H. handlingar:

Nils Olsfon Befallningsman på Stege¬
borg liôlt fyn på Laxfilket i Norrköping.

t$4 5 Niels Bergesfon holt rakenlkap emellan
Wika. Com. Coll. bandi. Per Åsbjörns»
fon fogde i K. Guftaf I tid.

Henrich Persjon Fongk i Oflkind, och
K. M:ts Befallningsman i Norrköping.

1563 Anders Olsfon gjorde rakenlkap för Brå*
bo, Memings Hårad och Norrköping.

1565
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1565-69 Gunnar Jmundsfon hans förfiel. Nä-
des fogde. Eric Hansfons råkenfkap. Cam,
GolJ. Handl.

JJ72 Joran Sonnesjon, fogde öfver Norrkö-
ping och Brâborg ib. Löfings här. gamrnaf
dombok.

iföo Per Jonsbon fougte pä Norrköpings gård,
Cam. Coll. Handl.

1581 Jons Larsfons räkningar för Norrkö¬
ping namnes, ib.

1583-84 Per Olsfons - - d;o - -

15S5 Niels Gregersfan fogde i Furingfiad,
Styrftad och Norrköpings Socknar.

1586 Eric Sigfridsfons - - d:o - -

1587.89-95 NU* Mathfons - d:a - -

1594-98 Niels Gregerfons räkningar for Norr¬
köpings hus 1585 kallas befallningsman i
ett af honom och Borgmäftaren i Norrkö¬
ping underikrifvit köpehref iygg 20 Febr.
ut fupra.

1600 Jacob Thomesfon fougte på Norrkö¬
pings hus med defs Son Hans Holmfitds-
Jon fkrifvare.

1605- Johan Hansfon befall ni ngsraan på Norr¬
köpings gård.

1609 Niels Claesfon, Ståthållare på Stegeborg %

Lasfe Håkanjon Kronans befallningsman.
1610 Lasfe Håkansfon befaMningsman på Norr¬

köpings hus.
s6io. 1612. ig. Per Larsfon befallningsman på

Norrköping. Bärtill Larsfon afgjorde alle
fogd. räkn.

FJ ? 1615
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i6iS Olof Ersfon Hertig Johan Sickerter och
tallnär i Norrköping.

1617 Petter Månsfon, Cammar-Råd.
1618 Joh. Bjårnsfon, Hans Förfteh Nådes bs-

fallningsman.
1618.1624. Staphan SvensJon, befallningsman

öfver Norrköping,
1625.1627. Niels Jonsfon, Proviantmäftare

och Befallningsman , ordin, af Ståthållaren.
1627. 30, Erich Persjon, Befallningsman,
1655. Hans Andersfon, - - d;o.
(632. 1659. Nils Jonsfon, Befallningsman fen

Borgmäftare.
1659. 61, Joh. Persfon Moretus, d:o fen d:o.
1662. 69. Abraham Larsfon Eld, Befall¬

ningsman,
Förteckning på Borgmäftare och Juftitis Pre-

fidenter uti Norrköping utur gamle Hand¬
lingar och Protocolier fammandragne.

Borgmäftare; desfe voro enligit Stadslag 4
ft. valdes årligen ibland Rådmännen och
andre fprmögne Stadsboar, och vid årets
llut, antingen continuerades, eller trädde
till fine förre beftäiningar.

1368 Ragi>ald Storkarfyne, Byaman eller Borg¬
mäftare i Norrköping,

jr380 Gudhbjårn Smidher, Martin Haqvnofan,
Bothvidher och Suni. Dansjon,

1384 Gudhbjårn Smyger. 1387 Hidoljfer.
1406 Storkar Karlsjon, Niclifa Bengtjon•

Heming Skräddare, Bengt Bengtjon,
1416
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j4i6 Mats Nordanå. Carl Storkarfin.
I4i7 Karl Bekk, Mårten Gudhbjornfon. Slyc,

kas Karlsfon och Dan. Hernmingflon.
142S Carl Bengtsjon., Peder AEfrikosjon, Hen-

Grote. Lydeke Tempelman.
143° Pedher Hindrichsfon. Olaff IVaflasfon.

en byfougde och 6 Rådmän.
1435 Pggbert Hansfon. Anders Warkmd'hr.
1437 Torfe Hansfon. Pafvel Jensfin. Peder Geet.
1444 Storkar Karefin. Hemming. Jofi Skytte.
1457 Laurentx. Asjon, Anglike Joreansfin.
146s Magnus Olsfin. 1471 Algoter Jeppfon.,
147y Henrichensfin Birgir.
1477 Gudmund Karlfin. Magnus Baltare O.

luffon, Hjnrich Hansfon. Börje Hakans,
Jon. Bengt Hâkansjon.

14S0 Botvid, Fader till Borgmäftar Hans Both-
vidsfon. Finrei.d Smyd. Bengt Erichsfon
äfven Byfogde.

1485 2 Borgmäftare, 1 Byfogde, 6 Rådmän
efter Stadslag.

1487 2 Borgmäftare, årligen 16 Rådmän.
1488 Birger Hakansfon. Hinrich Hansfon.
1490 Sten Bagge. Jon Knutfin.
1499 Anders Skalde. ij04 Joen Pedersfin.

1507 Hans Sisensfing,
iy09 Anders Nilsfin.
iy13 JonPerfin. Both. Mansfin., Hans på Berg.
lyi8 Jon Pedersfon.
Iy2? Nils Arfvidfon. Gudmund Svensfin.
iy27 Radwal Olsfin, fôrmodeligen Borgmä¬

ftare under Wefterås receft.
1)29
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*SZ9 Jåns Abrahamsfon, vidStrdngnäjsRiksdasj,
i$33 Bothild Magnusjon. 'jons Asbjå: nsfon°
153 -Hans Bothvidsjon, Borgmdftare i Konung

Gustaf den I tid; faderfader til Bifikop-
pen Johan Bothvidi.

153 - Johannes, fader til pu florn i Täby Clau-.
dius Johannis, fora föddes, i Norrköping
i?34 och dödde I57Q,

If4i ï)an Jonsfon Gubbe, Bergmåflare i Ko¬
nung Eric XIV tidjhofvitsman emot de Dan.
fke|, Morfaittil Pr. i Norrk. Hans Matthai.

3343 Haruld, Ofverfkärare.
îy77 Ingivall Månsjon. A. TJ\orfon, O.Olfdn.
xj8~ Lasfc Hinrichsfon död 1 y8S" 3 defs Son

och Sonefon äfven Borgmäfhre.
1586 Hakan - , 1587. Hinr. Larsfon. Jorm

Larsfon.
*598 N- Gergerfon. Per Claesfon. H. Hansfqn.
1600 Hans HansJon. Jörgen Amundfan. Riks.

dagsfulrnåckdg i Linköping,
iöoy Gudmund Andersjpn. Anders Mattsjon,
160g Lasfe Håkansjon, Jê an Larsfon-
1610 Mathias Olr-ich. Borgm ifbre före 1617°

Lars Jonsjon och Lars blinrichfon.
16u Hînrich Larsjùn Borgmäflare före 1517>

nämdes fedan Rådman 1623.
3 6"16" Nils Mdns/on, Roîitie Borgrräflare.be¬

römmer myck et får den vidiiräckta nytta han
gjorde Staden dår,med, at genom fin anfenfiga
förmögenhet upbringa defs handel på främ¬
mande orter, förmodeligen denfamme fom à*
ter uptages för år 1638,,

161?
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j6i7 Guârfiund Ândersfon, åter Borgmäftare
1620. Hans Brutswik.

1G1S Joran Anundfon elier Ane[on, namnes
rådman 1617, var Borgmåftare äfven 1619,
namnes bland Rådmän 1.620, c!ôd 1624,
defs Son Avund blef adlad Bergengrtn,
N:o y09, åfven djeïs fonefon, N:o 1298.

16ï8 Jons Svensjon, äfven 1619, nämdes fe
dan Rådman, bud 1623.

\6jq Jo an Anundjun. J5ns Svensfon.
162.0 Gudmund Andersfon. Måns Svensfon,

förut Handlande oçh Rådman, Stamfader
för familien Bi oms, namnes Borgmäftare
följande åren till ock med 1630, död 1636.

1621 Mans Svtnsfin. Joen Aronsfon, Råd¬
man 1617, d.o 1622, på Jprflag till Borg.
mäflare igèn ÎÔ36, död töj?.

1622 Mäns Svensfin. Olof Ja ensfin, nåmnes
fom Rådmän 1617. Borgmäftare 1626.

IÖ30 Jons Svensfon.
1624 Siephan Sv emfin, Köngl. Maj:ts befall,

ningsrtian, Måns Svensfin Borgmåftare.
162f Nils Joensfin, befallning:man namnes

och följande aren, blef borgmäftare 165"9,
1626 Mäns SvensfoH, Olof Joensfin, fynes

varit jämt fedan 1622, fedan Valdes Olufi
Larsjon, håmriös Rådman 1617. Lasfe Hans*
fin, åfven 1Ö27. lefde fedan fom Rådman
til fin död 164.9»

1627 Måns Svensfon. Lasfe Hansfin.
1629 Lric Vdrsjon , befallningsman , förnaO'.

deligen öfver Jchannisfcorg ocn Staden5 fin¬
nes
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nes altid nämd fom Borgmäftare, dock *1.
lenaft fom närvarande.

- - Måns Svtnsfon. Las/e Hansfon. Lars
Hinrichfon d:o 1630, defs förfäder varit
Borgmåftare, hade arrenderat Accifeti och
lilla Tullen till 1643, död 16^7.

iGjO Nils Jöensfon Proviantmällare. Eric Per•
fon befallningsman. Borgmäftare de fam.
me fom förra året. Olof Jonsfon. Anders
Matsfon.

1631 Voro pä förflag Nils Månsfon, fom II-
rer refuferat, men 1638 emottog åmbetet
och var Riksdagsman 163Ï» Anders Ålats.
Jon. Hans Olofsfon, död 1645". Anders
Sïxnsfon, död 1634. Lars Hinrichsfon.
Anders Matsfon til 1640, då han tog af-
fked, död 1642. Han var Son af P. P. i
"Wefter Husby MathiaS Petri af gamlä opp-
lånnige Slågten, och fambtoder med Peder
Stjernfeldt, Hans Matthcei P. P. i Norrkö¬
ping och Johan Matthcei Bifkop i Sträng¬
näs, famt Knut N.atfon Torncrantz fader.

I6y2 Nils Joensfon befallningsman, Lars
H'inrichsfon ordförande borgmåftare Anders
hlattsfon»

S 63 5. 1634 Hefamme Joen Nilsfon befall-
ni ngsman pä Johannisborg 163?} lian 'a'er
al lenaft varit åhörare på Konungens våg-
ni ir utan at dömma.

163 5 Defamme. På förflag voro åfven N»1
N fånsfon och Lars Hansfon. ,

163 6 Lars Hansfon Ordförande', läret och
Vi irit 1634.
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Anders Mattfon. Nils Mdnsfon och Joen
Arcnfon äfven fôreflagne.

1637 Defamme - - - dro - - K).
1638 den y Junii bief efter Sverjes Lag
och Stadens Privilegier, Ämbeten valde
med en vifs lön, i ftäller at de förr årli¬
gen ombyttes och förordnades tr-Snne börg-
maftare, neftd.
Daniel Figreliusy kallades Przfider.t flurt-
dom Burgrefve, adlad med namnet Lejon-
Jijerna. En förtjent och minnesvärdig äm¬
betsman, fe defs fullftåndjga Biographie,
pag. 289.
Nils Mdnsfon den äldre för handel och
köpenfkap, till h var ock en af defse för-
ordnades till tnedhjelpare Visfe Rådmån
och Borgare.
Han var född i Jönköping t686,fadren bofg-
mäfiare. M. Jonsfon, han etablerade fig för
handel i Norrköping,blef förmögen man, och
feck förmodeligen deraf namnet af den flo¬
re, fom finties i gamla annotationer, hade
varit Stadens fullmägtig vid Riksdagen 163?
flere gånger kallad til bofgmäftäre, det han
undandrog fig; men 1638 på Regeringens
befallning och hela Stadens kallelfe emot-

tog»
U) Nils Joensfon Befallningsman finnes hädanefter

fom förut beviftåt Rådplägningarne. Likvål finnes
af Drottning Christin3c bref d, Ï Martis 1639 at
Frigelîus à Hennes vågnar förordnade», fom ikulle
hjelpa til Executiotien, m. m. fotn Befallcingsni»n
à Kronans vägnar förr förråttjdt.
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i fog, död 1639, han gjorde på fin tid män¬
ga goda anflalter för handelens båtnad, och
förekom at inge andra fkuiie blifva bor-
gare än förmögne cch flitige: men de Jata
fom Onyttige vattubi ur Staden borde drif.
vas, fom orden lyda i protocollet.
Anders Matfon, för Stadens Räkenlkaper
och Byggnader, han finnes ej i Protocol-
len fedan d. 29 April 1640, då han för-
modeligen tagit affked.

Vid vacancen efter denne fiflnåmde, då
det öfverlades 1640 i Januarii om efter¬
trädare, beflöts vål blifva innora Staden,
fom förr varit vant, dock hemfköts till
Hans Maj;t och Regeringen, om för Sta¬
dens båfta annorluuda pröfvades, till följe
hvaraf

1640 Oiqf Carlsjan Hyfingh, af Regeringen
förordnades til Q:dra borgmäfiare för Sta¬
dens byggnader och intrader : han var för¬
ut Fifcal i Krigs-Collegio, blef Riksdags¬
man 1641 i Frigelii fiällej och fom vid
hemkomflen Menigheten voro mifsnÖjde
med förbudet på husbryggning, det de till¬
vitade Borgrräftaren, fom ovarfamt lårer be¬
mött dem, förordfakade det 1642 et up-
lopp, fom hade fvåra fölgder för en del
och hvilket i Frigelii JBiographie finnes
omrört: han dog löfS.

1641 Petter Caftens förordnad til vice Borg¬
mäfiare at förefiå handels och hantvårken;
blefförft Ordinarius 1647, död i6fO, nåmnes

fom
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fom Rådman 163& defs Son Anders, fom
kallade fig Lehrbeck blef Borgmäftare 1681.

3.6 j Nils Jnrfersfoh, bland flere folicitanter
vild d. 6 Decemb. confirmerad af Rege¬
ringen; ikref fig Wimmerftadius, då han
fom Notarie förde Protocoliet 1636, Syn-
dicus 1638, undfick Drottning Christina
fullmackt i Petter Käftens ftälle, död iöyy.

l6;6 Eric Matsjön, född i Wadftena, Stu¬
dent i Upfala i62y, förut Kämnerslkrif-
vare, Syndieus l%2, Borgmäftare efter Nils
Andersfon för handel och" hantvärk l6y6,
irieri förmodeligen fedan byggnirigs borg¬
mäftare efter Ol. Hyfingb, Stadens full-
rttåcktig vid Riksdagen i Götheborg 1660,
död 167s-. En flitig och ftuderäd min,
hade många barri fom togo fig namn af We-
ftefberg, hvilken flågt vida fpritt fig i Norr¬
köping; i i

ÏÇ19 Nils Joens fon, förft Kainmarfkrifvare,
, *sProviantmåftare och

_ Kronobefallningsmanfamt vice Lagman i Qftergöthland, lätt lip-
läfa fin fuilmagt af General -Gouvérrieurert
Seved Bååt, dat. Malmö d. 13 Sept. Hart
afftöd fyfslan till fin måg Befallningsman¬
nen Johan Moretus 1661, död 16635
der ti!! Magnus Clingius P. i Skärkind och
Landshöfdingen Jonas, adlad Klingffeldfi

i 661 Johan Pettersfon Moretus y efter före-
nåmde defs Svårfadei, ärhöll fullmackt af
Drottning Christina d. 12 Januar» i66ij
Riksdagsman 1664, död famtriä år*

G g Ï662
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1662 Abraham Larsfon, Befallningsman öf-

ver Norrköpings Stad.
ÎÔ64 Nils Burenjkéld, juftitiae Prsfident,én

myndig man, och Ikarp emot fine åmbets-
bröder, fynnerligen Moretus, fom fes a{
Protocollerne. Haia föddes i Stockholm

fadren Jacob Zéb. Burseus Fàlîot
Primus, fedan Bifkop i Strängnäs och År-
ke-Biikop, Stamfader för Stjerrtmånner,
kom till Upfala 1634, relie iöyo utrikes,
befökte de förnämfle Academier och Hof
i Tylkland, befåg åfven Frankriket, Eng-
land och Hoilandj kom hem i6f2, ble£
Extra Juris Profesfor 1 Upfala iöy3, Se-
creterare i Svea Hof. Rätt 16^4, Asfesföt
ibid. Och adlad Burenlköld, förordnades till
Prasfrdent t6yS, i Nideris Län i Norje fom
de Svenfké äröfrat; men återtogs, dä han
blef fången och efter hågre veckor utbyt¬
tes. Förördnades till Juilitiae Prafident i
Norrköping 1664, död iö8t, famibegrofe
i St. Olai Kyrka där hans baner upfattes.
Vaf Fader till deti namnkunnige General
Grouverneuren Jacob Burerifköld.

l$7$ Pttsr Joachims[on Dancktsardt, född i
Norrköping 1617. Infpeåor öfver Landt-
tullarne i Qflergöthland öfver 2o år, blef
Borgmäftare 1672 efter Möretus, dog i
Stockholm efter llutad Riksdag tö97>
81 året, begrofs i Norrköping 1698- 3
gånger gift hade 30 barn, öfverlefde 4?
barnabarn o-ch larnakarnsbarni
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j681 Anders Lerbeck född i Norrköping 1642,
Student i Upfala 1662, Rådman 1668, Ju-
ftitite borgmäftare 168I, fes Praefident fyfs-
jan var indragen, död 1693.

l693 Eric 'Tjœllman, Juftitis Borgmåfiare ef¬
ter Lehrbevk, Student i Upfala <667, Can-
cellift i Konungens Canceilie, kaiks tilli¬
ka Rådman då han var Riksdagsman 1693,
död 1708.

I698 Carl Jansfon, Politie Borgmäftare ef¬
ter Danknardt, född 1648, fadren Han¬
delsman Johan Carlsfon, efter utländfke
refor Handlande, allmänt kallad till Borg-
mäikre 1698, d. 9 januariij hvilken fyfs-
la han med allas kårlek och högacktning
fkötte: giordegodtaf fine gsnom Vidfträckt
loflig handel föftjente rikedommat, bygde
et eget Hospital för gamle och fjuklingar,
dem han födde och klådde, var bel agit på
Norra Kyrkogatan. Han fjelf bodde på
famma plats där Rådhufet nu Rår, hvilken
för branden 1719, var belägen vid gamla
Torget på Wefterbergfka Tomlen; gift med
Chrifiina Spalding, hvilken under fötenäm*
de brand, frålfte St. Oiai Siifver och Skrud.
Han affomnade 1707 och hon 172 r, bådas
minne lefver ånnu i en ållkad och vördad
hågkomftj af deras 13 barn ÖfVerlefde dem
Stats Secreteraren Baron Carl von Carle*-
fon, Kammarherrn Johan von Carlsfon, Bi"
Ikoppinnan Schyllberg, oah Canceli# Rådin-
nan EJitnberg.

G g 2 170I
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IJO8 Johan Lefler, Juftitiaî Borgmäftare ef¬
ter Er. Tjetllman, var förut Landts-Secre-
terare i Linköping, redan 1706, lärer ej
varit ofver 1 eller I § år Borgtnsftare.

17°F Johan Chrifopher von Bergen, född i
Stockholm upfödd hår hos Ehrenfpetz, Rad¬
man i Norrköping 1706 Folitie Borgmä¬
ftare efter Carl .Jansfon 1708. juftitie ef¬
ter Lefler 170g, död 1717.

2713 Johan Halling, Politie Borgmåftare ef¬
ter von Bergen, död I7IC

1716 Jacob Ekebom, Folitie Borgmåftare ef.
ter Halling 1716, Juftitie efter von Bet'
gen 1717. Han var född hårftådes i68f.
Fadren Råd och Handelsman Jacob Eke-
bom, kem till Upfala 1701, blef Rådman
1708, tillika någon tid Fifçal. Riksdags¬
inan Ï7I9* »723,1728 °ch 1735-, dod 1798,
den 6 Maji, en råttvis man, och mycket
frikoftig til Stads-Kyrkans prydnad.

1717 Olof Lemberg i förut Stads-Secreterare,
blef Politie Borgmåftare efter Ekebom, men
affatt vid Riksdagen 1724, efter Commis-
Bons-Dom 1721, död I73<f.

1728 Olof Ekerman född 1697 i Jönköping,
fadren Bengt Ekerman var Asfesfor i Götha
HoLRått, Student i Upfala 1716 Aufcult.
i Göta Hof-Rått, extra Rådman i Norrkö¬
ping, ordin, och Kåmners Przfes. 1722.
Pohtie Borgmäftare 1728* Riksdagsman
I73I, famt för mogen irifigt i ManufaÅuf
Våfendet och ni.tålikän til Manufakturernas
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befrämjande, hugnad med Asfesfors Cara-
öterd. io Nov. 1741, död d. 28 Maij 1742.

jp43 Guftaf Hinr. Hécktrfiedt, född i Stock¬
holm 1706, fadren Auditeur Student i Lund
1720, vice Mönfterikrifvare vid Gardiet
*724, Aufcult. i Svea Hof-Rått 1726, No¬
tarie i Commerce-Coilegio, var tjenftgjöran-
de vid flere Riksdagar. Secreterare i Ma-
nufaflur Contoiret I74H Politie Borgmå-
ftare i Norrköping, efter Asfesfor 01. Ecker-
man 1745, Juftitie efter Claes Peter Jane-*
ke 1761, död af Bag 1766.
Stadens Borgerliga Militair Corpfer fattes
pâ en nog lyfande fot, genom defs åtgärd.
Han var Stads-Major till fin död, var en
fitt ämbete prydande man och lycklig Ta¬
lare.

typ8 Claes Peter jancke, född i Norrköping
1696 27 Julii, fadren Handelsman Peter
jancke född i Lybeck 1666, där defs för-
iäder varit handlande. Han blef handland*
Borgare härftådes 1718, bland de s4 älfte
1724, Radman 1728, interims Praefes i Hall¬
rätten 1742, Juftitie Borgmäftare efter E-
kebom i7f8, död 1761, fader til Brnl««
Patr. Friedr. Jancke.

1762 Sven Björkman, född härftådes 17xy d,
30 Julii, Son af Tulllkrifvaren Sven Björk¬
man, Student i Upfala 1731, Aufcultant i
G. Hofrått 1741, Notarius Publicus, Hof-
rätts Commisfarie J744, Rådman 1749,
Politie Borgmäftare efter Höckerjicdt 1762,
Riksdagsman 1761. Hallråtts Pratfes, död

Gg 3 den
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d. 18 Februarii 1784. En driftig ]och lått
umgängesman.

1767 And. Lundroth., född i Lunda Sochn j
Södermanland I721, fadren Rufthållare
Student i Upfala 1742, Aqfcult. vid Stock¬
holms Rådft. ' 1745*. Extra Ordin. Cancelift
vid Manufaftur-Contoiret 17^0, vice No-
tari I7f r. i:q Notarias ibid, 17^8, Advo-
cat Fifcal 1762, Juftitie Borgmåftare efter
Höckerfiedt 1767, d. 4 Aug. introducerad,
häftigt död af /lag under Aftonfången på
Orgelläcktaren i St. Olai Kyrka den 13
Martii I78f, allmänt faknad fom fridäl-
/Isande och rättvis.

1784 And. Friedr. Jggejlröm, född den 18
Maji 1728 i Stockholm, fadren Landskam-
rnererare i Linköping, Student i Upfala
1743, extra Canzelilt vid Hogiqfi, Kongl.
Amiralitets Collegium 17U, Aufcultant i
Höglofl, Kongl. Gotha Hofrätt, Seçreterare
öch Auditeur vid Kongl. Örlogs - Flottan,
îilfôrordnad Krigs-Fifcal under en Sjôf-Ex¬
pedition , ordinarie Landskamerare i Ofter-
|öthland 1761, Handels-och Politiae-Borg-
måftare i Norrköping 1784,, hedrad med
Gommerce-Råds namn och värdighet 1789
osh död i Sept. 1794 > en man 8°^
hjerta «ch lyckliga umgåogs gåfvor.

1785 Otto Friedr, Eekerman, född i Norrkö¬
ping den 23 Januarii 1731, fadren Politis-
Borgmäftaren Asfesfor Olof Ekerman, $rc-
dent i Upfal* 17421 Extra Kamcaarikrifvare
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i ManufaAur-Contoiret i749j Fifcal *7f4,
]uftiti?r Rådman 1762 och Kämners Praefes
efter M. Kohl 1767, Juftitiae Borgmäftar®
1787, ärhöll Asfesfors Fulfmackt 1789, in-,
terims Praefçs uti Hall-qch Manufs<Àur-Rât-
ten harftädes efter Iggeflröm, undfick Lag-
mans namn, heder cch värdighet 1790 d,.
18 Nov. ännu tjenftgörande driftig Ord¬
ningsman 1797, fàfom Ordförande för Vak
lofl. Magiftraten, Krono Uppbördskamma-
ren och vice Prsfes i Olai Kyrko-R|d.

I795 Daniel Björkman, född hårflädes 1742.
Son af Tull-Controlleuren Thure Björkman,
Student i Upfala t7Çt, Aufcultant och ex-"
tra Notarie vid Radhus och Kämners Råt-
terne 176,0, Çancellift 1762, Actuarie fam-
ma år, Stads-Fifcal 1768, Proviantmäftara
och Juflitie Rådman 1789- På fôrilag tif
Juftitiae Borgmåftare 1785"j utnåmd Handels
och Politise Borgmäftare 1796; men afted
före inftalleringen famma år af en forsfe-
rande lungfot, och feck faledes icke öka
fitt minne ôfver hv^d han fom /kickelig
Stads-Fifcal och Rådman oftridigt ägde.

1796" Jtuns Brunbeck, född i Yftad 1740 d.
6:te December fadren Guidfroed Lars Knut*
fon, Grofshandlare hårflädes, 177I och Le¬
damot af Borgerlkapets 24 åldfte, Extra
Rådman 1777, ordin. 1783, på för/lag tif
Handels och. Politise Borgmäftare efter Ig*
geflröm 1794) °ch för andra gången efter
Björkman i förfta Rummet m$d allmän kal-

Q g 4 ielfe



472 Norrköpings Minne.
ïelfe 17q6, utnåmd och befuilmåcktigad
1797, inftallerad d. 21 Februarii famma år.
Ordförande för Väilofl. Magiftratens Poli,
tie Divifion och Stadens Sjumanskamrr.are.

Rådmån i Norrköping,
1406 Johan Stensfon. Asfar. Inge Stensfan. Hå.

kan Krog. Laur. Mathtsfon. Peder Stake. Bok
Dansfon. Anders Jönsfon Styper Lav.rer.tz.

1447 Håkan Krook. Pdder Wajlafon.
1600 Jons Hansfon. Hans Marchicsfan dåd 160g,
1604 Olof Heljing.
1617 Hinr. Larsfon förut Borgmäftare i) JSran Ane.

fon Borgmäftare l6l8- Olof Joensfon, Borgmäftare
1621. dåns Målare. Olof Larsfon Bo;gm. 1626.
Klans Jacobsfon. Fet. Wajicsfon. Joen Arfens-
fon Borgm, 1621. Fet. Månsfoii.

iCig Hinr. Larsfon. Hans von Bruntzvig. Måns Svens-
fon, oeh 7 til.

s620 fåran Anundsfon, Jons Svensfon, 8 til.
i6zz Jben Arensfon,
16ig Fet. Kajlen fen Borgm. Lars Hansfon i Dalar

tog affked 1639. Riksdagsman 1649, död 1655"*
Anders Svensfén. Rådman Johan Månsfon, Broms
var defs Måg.

1631 JaoJOb Månsfon.
3638 Peter Kajlen. JSran Ohifsfott, död 1646*

Olof Eriehsjon , lårer tagit affked, bodde fedan »
Söderköping. Rådmans lön IOO Dal. K:mt.* """

Pavel

I) Sä läng» Sjrfslorne voro ajnbulatorifke, ging° de *'">*■
ka til Rådmän, fom förut vatit Borg®åRare, hvilket
denne färtekning nog fyces.
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; Tavel Ericisfon, död 164? förmögen man.

Claes Nitsfön, pi Borgm. fôrflag 1658, död 1696,
öfver 90 år, fe Spegels graffkrift,
liar.s Oltfsfons död 1645. Peter Benick, affati
1643 för dçiacktigbet 1 ett upplopp.

1639 Nils, Larsfon. Knut Håkansfon, Riksdagsman
163a, död j668-

1643 Lars Månsfon i ftållet för P. Benick, död 1645".
Emellan des fe årtal bar man icRc kunnat få re¬
da på Stadens Rådman förr än

3630 Çnfper Hinrichsfon, död 1655b 165*2 Hans
Ptrsfon, död l68o.

165*4 Mäns Persfon, (Montin) född 1640, död 1670,
fedan han någre. år varit Tifllikrifvare i Norrkö¬
ping, bief han dirfl&des handlande och Rådman,
varit anförtrodd flere Stadens oeeoncinifke angelä¬
genheter, i fynr.erhet at vårda de fattige och fju-
ke i Staden under den dyra tiden 165*0, 165:1 ,

och at bedyra Stadskyrkans reparation efter bran¬
den 1655:, död 1670.

3659 Jon Månsfon förmodelrgen Jon Månfon Broms
fom varit Packhas-Infpeötor, död 1664.

lé6l Hinr. Larsfon, Borgm. Lars Hinricsfons Son,
död 1690.
Olof Arfvidsfon, död 1678.
Hinr. Månsfon Broms, död 1678, Son af Borgm.
Måns Svensfon, iemnade många barn efter fig och
blef Stamfader för flere flågter hirinnan.

|66a Anders Brynjelsfon, Kåmners Praefes , läror biii»
vit Rådman för 1661,

1663 Jonas Pbanck , Kåmners Direfteur, förut Nota¬
rie 16585 född i Norrköp. Student i Upfala 1648,
tog aflked från Rådmans fyfslan 1667. blef Borgm,
i Enköping 1675, död 1682.

Q & % \66%
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|664 Vore loRådmtn efter nuanerering och ordning
de finnas i N, Planeks difp. 1664 , Lars Jonsfon
Fultopp, Rîdman, död 1667.

|666 Olof OJlensfon Häger, namnes i Protoç. ïé?8,
Bokhållare vid Svårtinge, fedan Rådft. Notarie
l66l. Rådman l666,tog affked och refie til Pom-
mcrn 1667, flutel. Asfesfor och adlad Hågertyshm.

I.667 Ifrael Schultz, Syndicus och Kâmners Prxfes,
död 1670.

I brift af Handlingar kan man ej utfåtta fåkert
åratal når följande blifvit Rådmän.

Jacob Sfalding omkring 1668, död 1676, Stamfader
för Spaldingar i Stockholm och Norrköping, faait

'

Spaldencreutz.
Anders Ltrbeck, 1668 , fedan Borgmåftare.
Per Jonsfon den åldre 1670.
Collin Falley circ» 1671, död 1673.
Per Larsfon , fultopp.kallad, 1671, död lé77-
Jonas Pondeman vid år 1678, förut Controlleur.
Guftaf Agrivilluts l68l-
And,Arofus, Syndicus 1679, fedan Kåmneri Prçefes.
Johan Månsfon Broms, 1680, förut. Stadsfifcal , Son,
af Borgmåftaren Måns Svensfon.
Peter Reimerts, 16 - -, död I7°7«
Claes Jacnbsfon,
GSjla Jonsfon,
Hans Olsfon, 1689»
Gud,mun Månsfon, 1690.

Emellan 1688 och 1693 blefvo följande Rådmåfl»
Nils Månsfon Bräms, Borgmåftar. Måns Sven.sfo*®
Sbn, född 1629, död 1708.
'Mårten Persfon Warg, död 1692.

ÇlaeS
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Claes Jansfon, äldre broder til Borgm. Carl Jansfofi,

född 1647, dôd J71O5 gift ®cd Maria Rockman,
Borgm. Janckes Morfader.

Johan Nilsfon, Son af Borgm. Nils Andersfon, född
1637, död 1693, hans bror Stats.Secreter. Anders
Norkopens, adlad Nordenhjolm.

Peter Broms, Son af Rådman Hinr, Månsfon Bröras,
född 1649, död 1698.

Gitjlaf Danckvardt, förut StadsBokhållare l68?-> o1"
det är denfamme fom var Borgmåftare, fl dödd*
han. 17 Î.8 -

Gerdt Claesfon, död 1711.

Jacob Ekcbom., död 1699.
Hinr. Spet, Faftor död 17°7-
Beter Stahlgren, Praefes i Kåmnerikammaren, lefde

ännu 1708.
Zachris Zachrisfon,
Anders Kinlock Jacobsfon, hade förut varit Bokhål¬

lare vid Måsfingsbruket, nåmnes Casfeur 1681,
Rådman l6 - - , död 1710,

Hans Hultman, född 1648 i Norrköping, där fadren
J-ars. Hemminsfon var handlande, död 1707.

Eric Modelin, Student i Upfala 1689, Notarius 1693,
Rådman 1706, död I7If.

Ernfi Båc\man, Rådman 17 - - j död I7°6.
Matts Wejlerberg, Son af Borgm. Eric Mattsfon,

Rådman 1706, död 1738, fader till Kramhandla-
ren Nathanael Weftnrberg i Stockholm.

Eric Jchansfon Dahlgren, född 1647, Rådman - -,
död 1713,

joh. Chrijl.von Bergen, Rådman 1705^ Borgm. 1708.
Jeh. Widman, Fifcal - - Rådman » - död 1720,
Beter Wejierltrg, Knpparflagare, Rådman 1703,

4öd 1714. Da-
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David Schröder-, Rådman 1708^ fcegårer affked 1750

1 död 1736,
Jacob Elebom, Rådman 17083 Borgmåftare ...

Gufiaf Bjorkegren, Rådman 17083 lefde ånnu 1712.
Doftor Magnus Gabr. Block, Rådman, Medicu» undet

Påften ; kånnes vidare af defs Biographie.
Tet. Mårtensfön, född lé§7, Student i Upfala, Rtd-

man 1713 , Kåmners - Prmffcs 1716, aflked med
Borgm. Carafter 17643 död 1767.

Gujlaf Barckmcn, Rådman 1714, död 1734,
Alexander Heyock, d;o 1715*, död 1724.
Hinr. Kluver, d;o 1716 , död 1728.
Ifrael Rahm, d:o 1716, drunknad 1724.
Ludv■ Joh. HilUrJlrqm 1718, Kåmn. Prsefes 1719,

Stads-Sccret. 1723.

Johan Gladhem, född 1692, Student i Upfala - - -
Afcult. i G. Hof-Rått - - Rådman 1722, död 1749.

Olof Ekcrmann, literair Rådman 1722, Politie Borg-
mållare 1728-

Lars Tolljlen född 1664, literair Rådman efter Rahm
1726, var förut Auditeur, död 1740.

Elias, Wejlerl,ladi Rådman 1725", död 1730.
Olof Lofgren född 1697 i Linköping, Student i Lund

. . och i Upfala - - Aufcuit. i Sy. Hof - Rått,
Rådft. Not. I72S- Liter. Rådman och Kåmners
Pracfes 17283 död 17733 Stjuffader till Borgmåfta-
ren Ol. Ékerman, defs enda dotter år gift m«d
Bergmåftaren Barçn Alex. Punck.

Pans" TAndJledt, född 1627, Ledamot bland de 24
ålfte 1717, Borgerlkapets Taleman X7233 Rådman
1728, <Md *7f4»

Çlaes Pet. Janckt, Rådman Î748 , 'çfteï Rluver, Ju-
ftitise Borgmäitars 1778.

3i*
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jDchini Wittjïock , född iéRf i Ingermsnland, Bor-
gare och Handlande hårftådes 1717- af de 24 1726,
Taléman 1728, Rådman efter Schiöder 1730, död
1752.

Johan Reef, född 16*7% Börgrti. Son från Aflcérfund,
Borgare 1705, af de 24, 171?. Taîèmait 1722.
Rådman efter Mt Wéfterberg Î738, död 1746.

pctter Becler, född härftades 1699, af Snickar - Ål¬
derman -Frafctz Beckîr, Aufcult. vid Norrk. Rådft;
i - Stads- Fifcal 1724, literair Rådrnarl efter Beck¬
man 1738, död 1752.

Hinr. Wejiman, - - liter. Rådman efter Tollften 1741,
död 1761.

Olof Kihtjlrand , född 1687, Student i Lund 17145
Kimners Notar. 1724, Rådft. d:o 1728, extra Råd¬
man 1741 , ordin. 1751a, Kåmnårä Praefes 1754,
död 1758.

Sven Björkman, liter. Rådman 1749 3 Politie Borg-
m&ftare 1762,

Sven NiiSfon Ridder - - Handlande - - Rådman 17493
död 1762.

Anders Schenbdm, Rådman efter 'Wittftock I7f3, Ôf"
ver-Direfteurs charafter. Se vidare defs Biographie.

Lorentz Nordjlein, fÖ>dd 1690, handlande 3 Rådman
eftér Lindftedt I754> död 1762, på fin tid en för¬
mögen man, Svärfader til Carl M, Wefterktrg
och Hans Eckhoff.

Carl Mhrtin Kbhl, född i Stralfund 1715, Cancélift
1736, Notarie vid Kärna eri- Ritten 1738, Fifcal
Î751, liter. Rådman efter Kifilftrand 1754, Kåm»
ners Praefes I758i för fjukiighet tçg aflkedâ x6
Martii 1785 död,

Joh, Zach, Reufer,- Studfchf x Upfilä Ï739,1 Càficéiift
1741, Aftuarie 1745» Notar. Publicus X7fi, ex¬
tra Rådman 1755 j ö*«Unar» xf583 död 1767*
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Juflintis Gartz född i Stockholm 1717', den 14 Sept.

Handlande 1741, Rådman efter Jancke 1779, den
Ï Aug. död 1767 den 23 Junîî.

Tobias Ben. Stechau, Tobaks fabriquer - . Rådma»
1761,-död 1771.

Timon Åcktrjlråm, Garfvare Ålderman, Rådman 1761,
död 1770.

Otto Friedr. Ekerman, liter. Rådman 1762 . » Julli.
tiaé Börgmåftare 179Ï,

Chrijloph. Zegollflrêm - - - Cancelift 1774, Aftuarie
1757, litèr. Rådman ^762, död 1767.

Ca>'l Gufiaf Brandfledt, född 1726, Stads-Casfeur 1747,
liter. Rådmän efter Kfortenfon 1764, förrättade Ju.
iiïtïsc famt Handels och Politise Börgmåftare fyfs-
lorne, 9 månader år 1797, tog affked med lönens
bibehållande, för ålder oeh Fjuklighet 17961

Olof Schietling Larsfon, född 1718, Stads-Casfeur
1742, Stads-Bokhållare 1748, Juftitise Rådman d:o
1767 efter Zegollftröm, död d. 9 Kov. Ï788-

lians Eckhoff, född i Norrköping 1706, Son af Han'
delsman Pét. Eckboff, Handlande af de 24* Tale-
inan - - Rådman 1767 efter Gartz, död 177I»

Carl Gotl. Kômcr, född 1727, Sön af Tulförvalt. G,
E. Körner, Student i jjpfaia 1742 efter 6 års ut¬
rikes viftande, AufcUltänt 17785 liter. Rådman ef¬
ter Reufer Ï768, ånUu I797 tjenftgjörande oeh
Direfteur af Auftions Kammaren, Ledamöt i Kro¬
ms Upb. kam, och Sjötulls-Råttén.

Tet. Erling, Gärfvar Ålderman, föd d. 2 Dec, 17H>
af de 24. Rådmän efter Åkerftröm 177° i Liks-
dagsman Ï769, död Î788 d. 6 Aug.

poha.11 Boman Pettrsfon, föd i Gödegård, 17°8 Hand¬
lande af de 24. Täletnan - - Rådman efter Ste-
ehau I77Ï, Riksdagsman och Ledamot uti Sécré¬
té Utfkottet i772, tog aflked 178^3 död *79*
dea 23 Qftobsr.
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pir las ftinr. Murfehivig, föd 17281 fsAren Ccmmiri-
lier vid tylka fôrfatnl. i Norrk. Handlande af de 24
Ålciftej Radman efter H. Eckhofï Ï77ï,dôd 1783»

Friedrich Ullric Lundman, född vid Drottning¬
holm d. 19 Sept. f72f, af fàdren Slottsfö-
reftândaren Petter Lundman, Bryggàr-Ålder¬
man, Borgare 1774, af de 24 och Handt-
vårks Societetens Taleman, extra Rådman
1777' ordin. 1778, Stads-Major 1787 ef¬
ter Hôckerftedt, död i788 d. 18 Sept.

Jturis Brunheck ordinarie Rådman efter j»
Bohman Pettersfon och Handels Borgmä-
itare 1797.

Jonas Jdderholm, född i Jåders Sochn i Sö»
dermaniand d. 30 October 17273 handlan¬
de i Norrköping 1760, af de 24 Åldfte och
Handels-SöCieteténs Taleman 1769, extra
Rådman 1783 » ordin. 1785" ; Riksdagsman
och Ledamot i Bancö Utlkottet i786, af
Kongl. Commerce Colleg. updragen fpecie.
le tilfynen vid nya Spinhus byggnaden här-
ftädes 1786, Riksdagsman och Ledamot î
Stadernes allmänna belvärs Deputation 1789»
ännu tjenftgjêrande Rådman 1797, Ledamot
i Stadens Sjumanskartimare och bfånvins
brännings reglering»

Johan DreiàSy född i Norrköping, 1737, Hand¬
lande 1779, af de 24 och Taleman,Riks¬
dagsman 1778, extra Rådman 1784, död
1787»

Johan Éek Johansfon, härftädes född 1736,
fadrsn Handelsmän Claes joh» Eek, Hand-
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lande 1760, äf de 24 Åldfte ech vïcè Ta.
ieman 1784, fcxtra Rådman Î784, död 1786.

Anders Glànjlror/i , efter idkade Studier få i
Linköping fom Upfafa, Aufeukant 1748,
v. Notarie 1749, Nötariusi Ffeprùarjî 17c i,
den gr Mäitli 1781, Rådmans Carafier,
Rådmän d. 8 Junii 178?, Kåmners Praefeî
1730, död 1789,

Carl Palm, född d. 6 Novemb. 1735" i Björ.
nekuila och Broby, Fadren Proften Anders
Palm, Student i Lund 1772, Candidat 1759,
Äufcuitant i Körigl. Götha HofrÉt 1764,
Handlande hårftädes 1770, af de 24 Aid*

"fie ock Taleman 1783, Hallråtts Ledamot
och exträ Rådman d. 6 Jnhii I7gf, ordin.
AySf, Praefes vid Hall och Manùfaâur-Rat-
ten 1795" i Ledamot i Sjumahskansmarcn
och Gufiafviånlke Barnhus Direction.

Jo b. Arnd» Riekman, född hårfiades den 3
Jan. 174Ç, Fadren Infpector vid Norrkö¬
pings Mäsfingsbruk, Student i Upfäla 1760,
Äufcultant d. 17 Jaftuarii 1763, Canceliift
d. 4 Junii 1764, Actuarie d. 9 Novemb.
3768* erhöll Rådmans Caraåer d. 12 Qfto-
ber I7gr. I förfla rumet på förfiag till Ju¬
ki tis-Borgmåftare 1784, juftitiae Radman d;
17 Öclober 1787, Ledamot af Sjötulls-rät¬
ten och St. Oali Kyrko-råd.

Lärs Liedbeck} Fadren Alexander Liedbeck,
Handlande i Jönköping, dårftädes född <F
17 NoVj I78Sj Handlande 1766, af de 24
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ÅlrlHe, extra Rådman 1786, död före in.
ftalleringen famma år.

Jean Jacob Wefterberg, född hårftådes 1741,
d. 12 April, Fadren Handelsmannen Jacob
VV efterberg, Fårgare och Ofverlkärareji774,
af de 24 Åldfte och Handtvärks Societe-
fens Talöman 1788, extra Rådman 1788,
ordin. 1789 i April, Stads-Major efter Lund¬
tean och Directeur för Skjuts-inrättningen,
famt Ofver-Beficktningsman vid Färgeri-
erne under Stadens Hali-Rått.

Johan Sandberg, född i Stockholm i Novemb.
1747? Son af Mantals-Commisfarien, fedcr-
mera Bryggaren härdades Johan Sandberg ,

Borgare och Logarfvare 177^, af de 24
Åldfte och vice Taleman *788, extra Råd¬
tean famma år, ordin. 1797, Ledamot af
Accis-Råtten och St. Olai Kyrko-Råd.

Çarl Engeftrêm, född i Weftervik d. 20 Jan.
174O5 Fadren Handels-Borgmäftare, Hand¬
lande härftädes 1772, af de 24 och Tale¬
tean 178v, famt extra Rådman 1788, död
d. si OAob. I7P7.

Daniel Björckman, Juftitiö Rådtean 17S9,
Handels och Politise Borgmåftare 1796.

Johan Lorens Sxhierling, född harftådes den>
27 April 174Î, Son af Rådman Olof Schier-
ling Larsfsm, Student i Upfala 1763, exa¬
minerad i Théologien Och Jure. Publies
1764, äfven uti Juridiqven I7Öf, Aufcul-
tant 176^, Canceilift 1708, Notarius vid
Kämners » Rätten 1770, Notarius Publiais

H h 1783?
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1783 , Juftitiaé Rådman 1789, Braefes Vid
Kåmners-Rätten famma ar, Ledamot i Ac-
cis-Rätten, Secreterare vid Sjömanshus Di-
rection och Notarie för Tylka Kyrko.Rådet.

Jtttn Friedr. Brunfledt, född i Fyrby och
Täby Sochti d. 9 April 17^0, Fadren Ruik
Eållareh Jonas Johansfom Efter idkade Stu*
dier och 7 åts biträde vid Häfadsfkiifvare
Contoir, Kröno uppbörd Och Expeditions-
fkrifvare 177I, CancelliR härhädes d. 16
Junii 1773) Stads-Casfeur den 23 Januarii
177V? Fiof-Rätts Comrnisfare Fulltnackt di
24 IMaji 1780, Handels- Fifcàl d. 22 Nov.
famma år den 9 April 1789, at föreftä
Landsfifcalstjenftert i OFergöthland, den 6:te
jVfaji famma år, Notatius PublicuS i Norr¬
köping , famt Nötarius Vid Sjötulls och Ac¬
cis råtterne farnf AuAioiiS kammarett, Stads-
fifcal d. 24 Jattuarii 1792 och d. 29 April
I7çfj Rådman på Juftitiäe Divifion.

Jjaniel Wtyeri% född d. ii September I7f4j
fadren Handelsmannen Joe^ri Weyerin,
Handlande i780j af de 24 Âldfte och Ta¬
leman 1788 till 1792 j Riksdagsman åreti
1789 och 1792^ Ledamot i Rikfens Stän¬
ders Hemliga Utikott vid både defse mark*
värdige Riksmöten, och vid det fednare
äfven en biand de tvänne Borgerlige Leda¬
möter i Hemliga Utikottets Finance-Ut¬
ikott, Ledamot i Hall och ManufaAuf-
Ratten fedan 178 f och af St. Olai Kyrko-
Råd fedafi I78S4 Riddare af Konungens

Wâ»
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Wafa-Orden den 2? Februarii /7p2, extra
Rådman af Politiae-Divifion d. 8 Jan. 1797.

çarl Lundmark, född d. lo Sept. 1789, på
Odensvi uti Nerike 1766 intagen uti Öre¬
bro Trivial-Skola, hvareft Fadren var Re-
étor, A. Lundmark. 1786 etablerade egen
handel. 1792 invald til Stadens Åldfta.
1797 d. 18 Dec. vald til extra Rådman på
Borgerliga Clasfen.

Stads-Secreterare uti Norrköping.
De kallades fordom Stads/krifvare, tils defs

efter 1620. de fingo namn af Syndici, och
jinteligen Stads- Secreterare efter 1689 års
lönings-ftat; följande har man fått namn på.

Bothvid Hansfon, Son af Borgmåftaren
Hans Bothvidsfon; Stadslkrifvare uti Norr¬
köping, Fader till Bilkoppen i Linköping
Johan Bothvidi fom föddes .If7>.

1600 Hans Holm, Stadslkrifvare uti Norrkö¬
ping, bland dem lom vid Linköpings Riks¬
dag 1600 förde Protocollet ôfver R. R.
Procesfe, månne denfamme fom var Borg-
mäitare i Söderköping?

1604 Hans Holmesjon, Stadslkrifvare, förmo-
deligen denfamme.

1(508 Joan Versjon, dito.
1618 Hans Månsjon Burceus ; d:o vid Protoc.
1622 Joen Persfon, Stadslkrifvare torde händt

denfamme fom 1608. En Notarie af lika
namn finnes i Protoc. 1631,

H h 2 162%
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i(>28 Jon Nilsfon-, Syndicus.
1631 Anders Erichsfon Svart, Syndicus Riks-,

dagsman 1634, affkedäd 1637, hufvudfvag
och död 1670.

1637 Nils Andersfon Winnèrflàdîut, förut No«
tarius, Syndicus, Borgmäftare 1670.

Ï6f0 Eric Matsjon, Vård eller Kämnerslkrif-
vare 1632, ordin. Syndicus 1632, Borg¬
mäftare 1678.

1660 Eric Påhlsfon Molner, Notarius 1632,
Syndicus 1660, död 1668.

1668 Ifrael Skultz,, Syndicus och Radman^
död 1670.

„ 1670 Johan, Hansfon, Syridicus.
1671 Petter Kallerman, Syndicus, död 1679.
167P Anders Arojtus, Syndicus, fedan Rad¬

man, död 1716 fom Kämftärsrätts Prafes,
lårer förut afftådt Secreter-fyislan till fin
Måg Olof Lemberg, ånnu 1708, finnes han
nåmd fom Stads-Secreterafe.

17 - - Olof Lemberg, Stads-Secreter efter Aroa
fiusj Politie Borgmäftare 17171

1717 Johan Gode, Stads Secreter, tog af-
ftced 1722,

1722 Ludvig Joh. HillerJIrom, född 1688,i
Ofverâkers Pråftegärd i Hellfingeland, Stu¬
dent i LJpfala Ï700, Afcult. i Lands-Con-
toiret och Oancelift i Calmar Kammar*
fkrifvare i Stockholm, Notarie vid Norr¬
köpings Rådftugu 17/7, Rådman 1718»
Kämnärs Präefss 1719, Stads Secret. I722»
död I747j en käck och vettig man, men
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handt aldrig till Borgmåftare, ehuru han
var på Forjflag efter Lemberg och Ekerman,

fy47 Pehr Serlachius, född 1709 i Wiborg,"

dar fadren då var Leftor, Jedan Proft i
J{exholm och fift P. P. i Oftra Husby i
Öftergöthland, d" Han flyttade för fienden,
Student i Upiala 1726, Afcult. i G. Hof-
Rått, vice Håradshöfdinge, Rådftugu No-
tarie i Norrk. 1743, Stads-Secreterare efter
fin Svåger Hilîerftrôm 1747, ärhölt Borg¬
måftare carafter 1767, efter han 3*r.e gån¬
ger ftådt på Borgmäftare Förflag, tog af-
fked genom accord med efterträdaren 1768.

^76% Johan Lithun, född 1732, Son af Pro-
ften i Tjållmo Mårten Lithun ( h vars fa¬
der Mårten Afsmundsfon var Borgare i
Norrköping) kom från Linköpings Schola
at följa Häradshöfdingen Uggla på ting,
Student i Upfala, Caucellift vid Norrkö¬
pings Rådfiuga 1747, Fifçal 1762, Stads*
Secreter 1768, död 1782.

J7§2 Pehr Becker, född den 6 Sept. 1742,
Student I7Ï9, antagen till Aufcuftant ef¬
ter aflagt Academifkt prof år 1761, Kåm-
ners Notarie den 20 Sept. 1762, Notarius
Publicus 16 Julii 1770, Notarius vid Gu-
ftafvianfke Barnhus-DireAion ifrån defs in¬
rättning till år 1788, undfeck fulimackf
på Rådmans namn och heder d. 7 Sept,
1776, Stads-Seereterare d. y Oåob. 1782,
och befulrpäckti.gad d, 24 April 1783, död
d, 1 Maji 178p.

H h 5 tm.
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1789 Anders Widen, född d. 2 Januari! 174g
uti Slaka Sochen af då varande ^Commini.
ftern federmera Kyrkoherden i Oftra Skru-
keby Anders Widen, Student i Upfala
1767, Aufcultant i Kongl, Svea Hof-Rätt
den 23 Aug. 176g, Aulcultant vid Stock¬
holms Rådftufvu och Kärr.ners-rätter d, 19
Decemb. 1770, extra Ordin. Notarius vid
andra förftads Kåmners-rätten, v. Notarie
vid Rådftufvu-ratten därftädes d. 27 Maji
1772, och den 13 December 1773, Nota.
rius vid Rådftufvu-ratten härftådes, förrät¬
tat Stads-Secreterare-fyfslan under afledne
Stads-Secreteraren Lithuns fjukdom, äfven
fom under vacancen, Stadsfifcal i Martii
månad 1789, famt Stads-Secreterare här-
ftädes famma årj hvilken fyfsla hanånna
1797 innehafver.

Stads - Notarier,

Ludvig Joh. Hilltrjîrôm, Notarie *7 O %
Sept., Rådman d, 10 Sept, 1718, Stads-
Secreterare 1722.

Anders Civilin} Notarie 1720, död d, 24 Ji-
auarii 172

Clof Löfgren, Notarie d. y Junii 1725", Råd¬
man och Kåmners Praefess död, d, 4
,72g,

Olof Kihljirand, Notarie d. 8 April 172^'
Pehr Serlachius, Notarie d, 9 Martii 1743 »

Stads-Secreter 1747. n] e
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Olof Kihljlrand, åter Notarius 1747, Råd-»,
man I7$2,

Anders Glanjlrôm, Notarie 17^1, Rådman - -,
Jnders Widén, vid CivH och Crimin. Proto-

çollet 1773 oçh 1786, til hela tjenften be-
fordrad, Stads-Secreter 1789.

fdohh Becker, född den 24 Junii 176.8, här¬
dades. Fadren Rådman Pehr Becker, Au-
fcultant d. 28 Jul ii 1786, vid Rättegångs-
yårken i Norrköping, Student i Upfala
1787, utgaf 1788 den 3 Maj i och förfva-
rade en Juridiik Difputation de Arbitris.
Antagen till vice Notarius vid Magiftratena
Ju 11 i tias Divifion den. 19 Maji 1788, för¬
ordnad til Ord, Stads-Notarius den 6 Maji
j7#9, ännu tjenlig0rap.de '797, Notarius
vid alla Skrå-Åmbeten, vidHantvärks So-
çieteten, Guflafvianfke Barnhus - Direftio-
nen, Grundvärks och Curhus=Direftionerne,

Förmodeligen ä,ro någre af de i förra,
århundrade här då varande Ämbetsmäns namn
förlorade, ehuru nog grant de blifvit efter-
fökte, förteckningen "torde dock vara tillräck¬
lig då af de flaftes icke mer är öfrigt, än den
npiysnfng man vinner, huru olika, antal Per-
foner här oftaft utgjort en laglig Magitlrato
Ronungarne Albreçht och Gustaf cfen 2
Adolphs Privilegier hafva dock för Stadens
Styrelfe varit en oförändrad grundlag tills d,
2 Julii 1777, då Konung G.ustaf den III,
Allernådigft. Stadfäftade en af Magiflraten och
Stadens 24 Åldfte träffad ôfverçnçkommelfe

H h 4 och
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och förening angående Norrköpings Stads
framgena Styrelfe k) därmed åro icke alle.
naft förenämde Privilegier ytterligare aliernå-
digft ftadfåfiade, utan ock i någre få omftån-
digheter till allmän fåkerhet efter tidens be-
hof lämpade, ordning och hushållning åter¬
vunnen och den redan 1746 ôfverenskomne
Âmbets fordelning Magiftratens Ledamöter
emellan, Kongligen Au&oriferad- Magilira-
îen är ilvild i 2:0,e divifioner.

Jufihice - Divifion.
Dåruti fkal Juftitix -Borgmäilaren prefi-

dera, famt har til ordinarie Ledamöter de fy¬
ra, utom Kämners-Praefes, varande Literare
Rådman, bvaribland åtminftone en, jämte Ju-
ïidilk kundlkap och årfarenhet, bör äga kän¬
nedom uti Räkenjfkaps-arbete. Denne Divi¬
fion, fom utgör Râdftufvu- Rätt, afhandlar
alla Råttegångs-àrçnder, hvilka enligt Lag
och Laga Stadgar til Rådftufvu-Ratts upta-
gande höra, med hvad därmed uti en elles
■annan måtto gemenlkap äga kan, fåfom In¬
venteringar och Delningar, Vårderingar och
Executioner efter Domar Qch Utflag, ej min¬
dre ån vården å det Järn och andra Metal¬
ler, fom for Rikfens Ständers Ba,nqves och
enlkiltes Räkning çmot uptagande Lån varda

in-

i) Satnrna %t i Norrköping tryck pl 103 fidor. M*.-
giftraten blef då fôrftârkt med tvânae Extra Bor¬
gerlige Rådmän utan lön, hvilka äga fin tour ef¬
ter fullmackts dagen, at utan vidare val, vid blih
vande ledighe Öibat ordinaircj; sied lön.
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jutecknade och pantfatte. Så /kal ock den-,
Divifion, genom Krono-Upbörds-Kamma-

ren beföna Kong!. Mapts och Kronans Rän¬
tors indrifvande och redogörelfen dårföre,
{amt hafva upfigten öfver Aurions,- Värket
och Krono-Magazinet En af de Literate Råd¬
männen prefiderar uti Stadens Accis-Rått, En
Jafver fpecieile infeendet vid AuAions - Var-
ket, 2:r»e biträda, fom Ledamöter, Stadens
Sjötulls-Rätt, och 2:ne de bäd kunnoge uti
Rikenfkapsfaker, äro jämte de därtiJ iörord-,
nade Borgare, Ledamöter uti Krono-Upbörds»
Kammaren, hvilka hafva fpecieile beförjan-
det och tilfynen dåröfver, at Upbörden rät¬
teligen debiteras, Upbords-raöten i råttan
tid hållas, Refter indrifyas och Räkenikaper-
ne rått och i Laga tid af Stads-Casfeuren a£-
ljutas och til Lands- Contoiret infåndas.

Handels - Politie - och Qeconorråe - Divifion.
I denna Divifion prehderar Handels-och

Politie-Borgmåftaren, och hafver til Ledamö¬
ter de fyra illiterate eller Borgelige Rådmän.

Denne Divifions göromål ikola däruti be-
ftå, at fåfom Magiftrat afgöra och expediera
alla Politie-Oeconomie-Handeis-och Bur/kaps
ärender, med mera Kongk Maj:ts och Kro¬
nans famt Stadens nytta och tjenft rörande,
fom ej til Juftitiae-Divifionen kören Hårun¬
der forterar Stadens Sjumans-Kammare, forrç
likmåtigt Stadens Privilegier beftår af Sju Mån,
Borgmåftaren, s;ne Rådman af denna Clakc,

H h 5 fanal
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famt fyra Borgare, hvareft badens alla Or¬
dinarie och extra Ordinarie inkomfter inflyt
oçh redogörelfe därföre vifes. Fn, af Rad¬
mannen i denna Divifionen ikal vara å Ma-
giflratens vägnar i Packhufet. En af dem
har fpecielle tilfynen öfver Järnvägen Och
Stadens Publiqve byggnader. Fil denna Af-
delning höra ock Rådmännens Ordförande uti
Skrå-Ambeten, Brandfyners och Mantals-An¬
teckningars förrättande, famt ofverinfeendet
öfver Stadens Byggnader, Gator, Portar, Strän¬
der, Brand-redfkap, med alt hvad til Ord¬
ning och en god Politie, fom Stadens ftyrfel
nti Hushållningen,, efter Stadgar och Beilut;,
hörer.

Plenum..

Då Mål; förekomma, fom in Pteno bö-^
?a afhandlas, fåfom vid tjenfters föregifvan-
de, Taxeringar, ailmån Rådftugu, Val-för-
rättningar, eller annat fådant af befynnerhg
vigt och granlagenhet för Kong], Majtts och
Kronans eller Stadens bâfta, fynnerligen få-
dane årender, fom Jikmåtigt Privilegierne,
Magiftraten med Stadfens Aldfte böra bellu-
ta, få tråda bägge Divifionernes Ordinarie Le¬
damöter tillika med Kåmners-Prsfes tilfam-
mans på visfa dagar, hvilka, på det Råtte-
gångs-årenderne ej därigenom uti deras Ina
lopp måge hindras, förut fårikildt ciärtii ut-
fåttaso Den Aldfte BorgmMaren. förer då.
Ordet,

Norr»
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Norrköpings Stads Lônings Stat 1666, fom
af Stadens Medel och Intrader till Magiftraten
och andre Stadens Betjente interimsvis for in¬
nevarande år och framgent tills vidare för¬
klaring, uti Sôlfvermynt årligen ärläggas ikal 5
3 Hennes Kongl. Maj:ts Drottning CimisTiNae
vägnar, af Hans Excellence Herr Riks-Rå¬
det Praefidenten och General Gouverneuren
Högvålborne Herr Sevedt Båth egenhändigt
underfkrifvit, den 19 Sept. 1666, neml.
i Praefident eller Borgmäftare Dal. S:mt.

för Jullitiars , . • 1000:
l Borgmäflare för Byggnings Collegio 600:
I dito . . Handels dito , 600:
x Syndicus , •. , 400:
j2 Rådmän . , à 120 Dal. .. 1440:
I Stadslkrifvare . . 300 î
X Vård eller Kämnerslkrifvare , , xoo:
i Inträd eller Toiagslkrifvare , , 200;
i Våglkrifvare dito . , . 60;
i Accife eko , , . . . 60:
1 Burgråd eller Stadsvacktmäftare , yo;
2 Bryggekikare . 40 Dal. . . 80 ;
3 Stadstjenare . . 40 Dal, , . 120;
1 Accife dito . . . ,40:
2 Tornväcktare , 2 y DaJ. , fo:
I Fångyacktare , , . .30:

Noch för nödigt hålles och betales ;
i Medicus soo:
I Tullnär . , . .80:

Dal. S;mt y4io:
- Norr-
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Norrköpings Lönings-Stat 169g.
Dal. S:nif.

I Juflitiax Borgmäflare , . yoo:
I Handels och Politik dito . 400:
1 Secreterare . , . . • 300 •

so Rådman . 100 Dal. , 1000:
I Kåmners Praefes är af Rådmännen
nen och njuter utom fin Rådmans lôn ïoo:

s Rådöufvu Notarie . . . 200:
i Bokhållare fom tillika är Casfeur 200;
1 Fifcal jämte fin tertial . , 50:
2 Schole Betj ente . , , 170;
i Kämners Notarie , , . rfo:
I Tolagsfkrifvare , , . 7f :
i Stadsvägare «, , , , 60:
je Accislkrifvare • , , ^ 60:
i Byfogde , , , 60:
1 Stads Vagtmäfiare . . fo:
3 Stads Betjenter . 40 Dal. , i2oi
S Brokikare , . ■ . . 40 t.
2 Tornvågtare . . 20 Dal. , 401
3 Fattigväcktare . 20:

Dal. S:mt 36355
Stockholm çL 18 December 1689.

CaHOLUSo

Magijlratens Lönfngs-Stat 1731.
2 Jufiitiae Borgmäflare .

i Handels och Politie , . 7001
i Stads-Secreterare . „ , 4oo:
« Rådmän , 300 Dal . 24001«

s Råd-
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Dal. S:mt.
î Rådman öch Praefes vid Kåmner»-
Ratten . • * • * 3°°:

î Fifcal jämte fin Tertial . ^ I?o:
I Notarius vid Rådftugan fom håller

Criminal och Politie-Protocollet h 2fo:
I Notarius vid Kämners Rätten . 2001
i Aftuarius vid Rådftugan, fom jämte

defs ordinarie fyfslor underftoder Se-
creteraren vid Civil och Juftitiae Pro-
tocollet . "• ♦ • - "2°°:

Ï Cancellift • '* k . • 100."
1 Bokhållare, fem fvarar for Råkenfka-

perne och Bokflutet . . 3004
i Casfeur fom upbär och gör redo för

Korigl. Maj-.t och Kronans Medel aoot
i Stads-Vagare . * • I fö:
i TolagslkrifVare i . » 160:
ï Accisfkrifvare . . - . Co s
I Skole Bctjent vid Svenflka Forfaml. Ifö:
î Tylk Råkne och Skolemäftäre . ioo;
I Byfogde • '•> • - 70:
i Stadsvagtmåftare v • * 60:
3 Stads Betjente » » ?o Dal. » ifo:
i Fångvagtare . > . » 30 î
2;ne 'lornväcktare » 3° Dal. . 601

Dal. S:mt 6990:
Utom denne Pefmingeion, har Magiftra«

ten från långliga tider och under defs tjen*
lletid, utan någon afgift begagnat af Stadens
donerade Jord, neml, «

ARer
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Åcker. Ång.

Tunnel. Kap. Tunnel. Kap
Juflit. Borgmåftaren Ï2: xy | 13
Politie dito . i2t Ii| 13
9 Rådmän tilfamm. <j6: ÎQ 60
Stads-Secreteraren 6: 10 § 6
Rådftufvu Notarien 6: li| 6
Kämners dito .3: £ *

Àftuarien » , 2 : — >— _

Stâds-Fifcajen .3:4 _ _

famt gemenfamt — 10: :6
utom en få kallad

Vacance jord „ 6: 7* 7: 43*1

Och fåledeä något öfver 227 tunneland: df-
ven fom y o procents lône-fôrbattring, enligt
Kongl. Refolutionen af d. 8 Junii 1773. Ge¬
nom hôgft åberopade förändring af ch 2 Julii
1777 blef förenämde Ämbets Jord, tillika
med den Stads-Jord, hvilken mot Privilegi¬
ernas lydelfe af private Perfoner innehades;
återlemnad till Stadens difpofition, med den
Kongl. nåd for Magillrats Perfonerne at uti
deras libtiden den af dem innehafde ämbets-
jord få bibehålla ; och hvaraf några få ännu
lefvande fig begagna.

Sedan Städs-Cäsfan af denne och öfrige
Stadsjorden fom pä 6, 10 a 12 år till måft-
bjudande Borgare öfverlåtes på Arrende Au-
ftion, äfven fom af den Kongl. rättighet en¬
ligt Rafolution af d. 34 Oftob. X787 at få

up-
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rpbära desfe inkomfler fördubblade, betyde,
/igen vunnit fiyrka och beflånd; tillåt Högfi.
bemäite Konung, genom nådig Refolution af
d. 13 September 1790, at den för Magiftra-
ten år 1731 faiiftåide Löningsftat ifrån och
med borjah af 1788- Hädanefter fördubblad
b<5r utbetalas, hvaruti åfven de uti 1777 års
förening på vidare ordinair Stat upförde
Tjenftemån äro inbegripna, neml.
I Borgeri1.;apets Secreterare, fom af

Stadens Âldfie tilfättes, årlig
lön . «, . Dal. S:mt 300: —

Ï Stads-Phyficus, fom bland de fö-
kande utvåljes genom 60 Eleéfo-
rer, nemligen 20 af Magifiraten
och Ståndsperfoner, 20 af de Hand*
lande och 20 af Handtvarkande
Borgerfkapet, lönes årligen med 400 ! »
H vardera af de y jufiitise Rådmän¬
nen njuter iso Dal. ärligen mer i
lon ån Politie.Ledamètetne 7fo:

ï Byggningsikrifvare, 10m efter Sta¬
dens Aldfias afgifvande Förllag â
en til Syfslan ikiCkelig Perfon, af
Magiflïaten tilfåttes och conftitue-
ras, pa fått Kongl. Brefvet af d.
22 September 1773 förmår, h varg
göromal biifver, at under bemäite
M agi firats Politie-Divifion och Sta¬
dens 24 Åidfies inleende, hafva en
noga tilfyn med alla Stadens Pub-
iiqve Byggnader, Reparationer och

Grua-
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tjfuftdvårk med dårtil hôrandç Ma*
terialier och Ihflrumer.ter, fom vi-
fa dårföfe årlig redo, jämte det ho¬
nom åligger, at efter Reft-Läng¬
der indrifva alla de Sjömans-Kam¬
marens Revenuer, fom ej kunna
godvilligt inbekömmas, får i år¬
lig lön . . . 2fö:—
Åfven ïom Handels Och Politise-
Borgmåflare-Åmbetet för Pracfidia-
tet i Stadens Sjumans-Kàmmaren
årligen njuter •. „ Riksdrr 100;
Stadens ordinarii Åflönings-Stat för
ofvannämde Åmbets och Tjenfte-
mån utgör t . R:dr 2995:32
Åfven fom den Extra - Ordinarie
enligt öftanåmde Förening och fe-
dertaera anllagne fkrifvare hjelp
för Stads-Secreteraren, Notarien^
Stads-Casfeuren, Bokhållaren med
de flere, tillika med Stads öch
Brandvagtens lön och bekiadning,
jämte Lön för Upfyningen, till-
fammans utgör „ i R:dr t)C2s34:8
Defutom äger Lofl. Magiftraten at
Under rubriqve af Exträ Medel år¬
ligen på Stads-Casfan asfi'gneraR.xîr

Koflnader til Publiqve Bygnader och Re¬
parationer^ fåfom alla Stadens Broar vid och
öfver Strömmen, Råditufvu, Kåmners-och
Sjumans-Kammare-Rummen, Krono-Upbörds-
Kammarej Corps de Garde, Packhus, Järn-oeft
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gch Vidlualie-Vågarns, Beurs, Scholae-Kyr-
foherde-Stads-Capellans-och Klockare-hufen,
Stenläggning på Torgen och vid de publiqve
Tomter, Slaktare-Materials-och Spruthufens,
famt Sprutors och Brand-Redikapens vid makt-
hållande, Tråplanteringar, Tullportar, med
alla de flere fådane Hus och Byggnader, h vil¬
ka , i följe af Lag och Stadgar, Staden hål¬
la och underhålla bör, utom Kyrkobyggnad,
fom på annat fått fårikilt beftrides, kunna
härftådes til någon vits fumma icke uptagas,
fåfom det ena året emot det andra {ig olika
förhållande, utan hafver Magiftraten at med
Stadens 24 Åldfte dårom årligen rådllå och
öfverenskomma, famt desfe fednsre, efter
förekommande behof, den dårtil ärforderlige
koftnad anflå och bevilja af Stads-Sjumans-
Kammare-Medlen, få långt de göra tilräcke-
ligit, famt fyllnaden igenom det årliga Skot¬
tet, hvarefter anftalten, få vida möjeligitår,
efter föregångit ar*ets-förflag genom Entre-
prenades Audion bör värkftållas, då lifta hälf¬
ten af Inrops-fumman til Entrepreneuren icke
förr bör utbetalas, än arbetet af Magiftraten
och Stadens Aldfta befiktigadt och godkändt
blifvit: och på det hårutinnan, fom ock be¬
träffande de flere föregående Stads-behofs
pröfvande, få mycket ordenteligare, famt
med moget betänkande, må fér fig gå, få
fkola Stadens Åldfte, fedan af Magiftraten
ärendet och Utgifterne dem redigt föreftälfe
blifvit, famt de dåröfver undfådt Utdrag af

1 i Pro*
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af Protocoilet lig til råttelfe, njuta /kålig be*
tänketid, at, efter öfveriäggning fins emel¬
lan , och fedan de dårvid öfvervägat hvad
dem til famma ärende Rår til at göra eller
'ej, deras 1krifteliga fvar dårofver til Magi-
ffräten afgifva, fkolandes fedan Kongl. Maj:ts
Btfallnir.'gshafvandes fa m tycke därmed före.
nas, hvad S ädens Åldfte lälunda med Magi.
flraten fluflt, för faft och gnllande våra at an-,
fe, famt af alt Borgerfkapet och Stadens In¬
vånare utan genfagu fullbordas, likmätigt 14
§. i 1620 års Privilegier.

Til ofvanftående behofs beförjande, få.
fom ock hvad defsutom vid et eller annat
tilfålJe extra-ordinairt kan förekomma och

påfordras til Stadens allmänna tarf, nytto el¬
ler prydnâd, famt uppå Stadens 24 Åldftas
beviljande ankomma må, användas alla Sta¬
dens få vis'a fom ovisfa Inkemfter, af hvad
namn och befkåffenhet de vara måge, ej al«
lena fådane, fom hårintii i Stads Casfan in¬
gått, utan ock dem* hvarmed nu och fram¬
deles kan fôrbltîrâdt blifva, och h vilka in-
komfier redan uti förRa delens VI Cap. pag.
78 j 79j 80, gr och 82 aro upgitne. H vil¬
ka det fedan Kro få förändrade, at i hållet
för de i denna rakning nptagrie Betespen¬
ningar Rik$d:r 160: 32 fs. fom hädanefter
och med 1796 uphörer, emedan âll Staden»
Betesmark blifvit til! upodlihg bortarrende-
itadj ber uptagas en tillökning under Artike-
len divetfe Arrenden &c med Riksdtf

179°
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1796 års Stadsinkomfter utgjöra en fam-
^änlagd Summa . . Riksd:r 9547: ro:—
/amt det årets hela utgift - r 14T0: 28:10

Beftående i följandet
Til ordinarie aflöningar . R:dr 2768:46: f
Extra ordinarie d:o . . — 306:18: 8
Skole Collegierne » * — 66:32: —
Stadsfältfltårlön > . — 116:32: —

Stads och Brand v. lön o. Bekl. — 477: 4: 8
Byggnader och Reparationer — 4354:41: Q
Cancelli Gebuhr ; . ^ 15:30:-
Skjutfens underhåll . * — 1039:42: 8
Båtsmaas afgift . » — 420: _ —
Curhufets underhåll . . — 217:23: 3
Hofrättshus Reparations-me¬

del för åren 1786, 87, 88,
89, 90,91,92, 93,94, 9f»
och 1796 . - — 14:32: —

Skrifmaterialier * . — £67:22:10
Slottshagsarrendet . — 45: 8:
Viftualie vägarens arfvodé

och ärfättriing för ftere fôr-
fkutne koftnader * ^ 130:10: 8

Centonal medel i . 26:30: 8
Till ved, poflpcrto, tryck¬

ning &c. * i « 247:40: 6
Extra ord. Utgifter * ^ 491:32: 9
Rådman Jederholm till extra utgift 200:— —

Begrafningshjelp . i _ 206:12: —
Enkefru lggeftröms pä defs

penfioa 4 » 4 — 37: — —

11450:28:10
5 12 Defs
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Defs inkomfier kunna dock icke anfeS

för alla år lika, emedan de hårröra af mer
eller mindre rörelfer och näringars ftyrka.Arrendet för den donerade jorden utgör utomdefs det betydliga, öfver någre hundrade pro.
cent updrifven i fednare åren, af en Stadens
innevånare hedrande Patriotifme at lindra fine
mindre förmögne Medborgare vid det årliga
Borgerliga Skottet, hvilket altid bör fylla be.
hofven.

Härigenom har ock nu någre befydelige
Byggnader kunnat företagas, ön/kligt atenfå
vårdig omhuglan må fortfara, för de flers
ånnu behöflige Publiqve Byggnader och år¬
ligen ökade utgifter $ hvartill anfenlige Sum¬
mor fordras.

C AP. VI.

Stadens Ôfrige Domftolar och Publi¬
que Inrättningar.

Kdmners - Rätten.

Ager fom förut är uptagit, fitt Sesfionsrum
i öfre våningen af Rådhufet, nuvarande:

Pra fes

Herr Rådman Joh. Lorens Schtrling.
Råmnerer

Herr Lars Mofeiius, Handelsman.
- - Jonas Falckenhoim, Bryggare.
- - - - Söderberg, Handelsman.

Herr
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Herr J. Gåfe, Notarie.
. » Olof Ljungblad, Bakare Ålderman,

Hall - Rätten.
«

För Manufaéfurernes vård och Oeoono-
yni/ke ordningar, åger Staden äfven en Hall-
Rjitt, till hviîkens behôfliga utrymme af Ses-
fionsrutn, Stämpel - Contoir, Rå-Hall och Be-,
fiektnings famt U1 i vårderingsrum och Maga-
dneer, för Stads-Casfans räkning äro hyrde
if Stadsfifcaien och Hallråtts» Notarien, Hers
Rut, Oliv. Rehnjlrom.

Nuvarande Prsfest
Rådmannen Herr Carl Palm.

Ledamöter:
Herr Mån. Sdäf, Rådman och Fabriqveur.
Herr Har. Schmbom, Asfesfor, Asfiftent,
- - Daniel Weyerin, Rådman och Grofs-

haiidl. R. af Kong!. Wafa Orden.
- - Peter Jac, Svartz,, Grof$handl. och

Fabriqveur.
- - Olof Holm, Fabriqveur.
- - Rutg. Oliv. Rehnjlråm, Notarie.

Vid Stämpelvärket.
Stämpelmiftare, Herr Jon, BjÖrkilaå*
Befigtningsmån öfver Fårgerierne,

Herr jJean J. Wejlerberg. Rådman,
Öfvsr Môfs och Strurrvptillvärkningen.

Herr And. Wahlftrom, Fabriqveur. Öf¬
ver Befiktningsmåftare.

i i I Herr
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Herr Olof Dahlberg, Manufaclurift.

Ofver Råhalls Godfet.
Herr Anders Lundborg, Fabriqveur.
- - Jfrael Lofgren, Manufacturift.
- - Chrifl. Buttner, Fabriqveur.
- - L. Tockerjîrand, Manufaâurift.

Vid Ulivärderingen.
Herr R. O. RehnJlrom, Notarie.
- - And. G. Lundborg, Fabriqveur,
- - Martin Sådf, den yngre dito.

Accis - Rätten.
Måfle för famrna ordfak, mot lika för.

bindelfe, af Staden genom Landfuiis-Infpeéto.
ren befôrjas för denne Rätt famlingsrum.

Ordförande :

Herr E, A. Bodman, Landtulis-infpeftor.
Ledamöter :

Herr Joh. Lorens Schierling, Rådman.
- - Jean Fr. Brunfiedt, Rådman ocl

Notarie vid denne Rått.
• - Magn, DahlfirSm, Tuilnär.

AuSions - Kammaren.

För denne Inrättning betalar åfven Sta¬
den årlig hushyra, hvarföre och Directeuren
fjelf beJorjer nödige rum dårtil.

Direfteur Herr Carl G. Korner,

Notarie Herr Jean Fr. Brunjledt, Råd*
man och Notarius Publicus.

Sta*
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Stadens >Sjurnans - Kammare.

Innom Rådhafet på nedre betten beftä»
tnde af tvänne rum med ett får/kiit tillhö¬
rande hvåift Casfa-rum, hirftädes emottagas
Stadens alla intrader och taxerade medel å£-.
ven fom alla defs afläningar och utgifter ge¬
nom Sjurnan eniigit 24 §. i Stadens Privi¬
légier i).

Denne inrättning hade dock icke fört
ån med böljan af år i 566 vunnit en fullkom¬
lig ordning och förmodeligen från denna tid
halva desfe Sjjmin heftådt af trånne beflän-
dige Ledamöter innom Magiftraten och fyra
ombytelige af Borgerfkapet. —- Handels och
Politi» Borgmåfkren år iiåndig Ordningsman
och njuter därföre enligt KongL Maj:ts Nå¬
diga Refolution af den 13 Sept. 179:0, årlig
Iqn från början af 1783, ioo Riksdiç.

Ledamöter utan lön, äro nu;

Herr Rådman Jonas Jâderholm.
- • - Ca l Patm.

I i 4 Herp
Ç Före 1777 irr Kongl. ftadflft&de Styrelfe för Norr¬

köpings Stad, har en få kallad Byggnings Depu¬
tation och fårlkkdt Båtsmans DireQio» m. m. ex-

fifterat, men aitfedan inflyta alla medel fom Sta¬
den allernidigft åra anflagne, uti denne Sjumanf-
Kammare, denna förändring har medfört bide me-
ça fâkerhet och förraon fom i fednare år varit nog
fynbar genom de många betydeliga förbittringar
<pch nybyggnader fom för Stads-Qaifana Kåkaing
Îîlifvif vlrkHilde,
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Herr Handelirnan Eric Lundmark.

- - - And. Asplund.
-

- Guld och Silfver-Mäftaren Anders
Isleben.

- - - L. G. Wees.

Räkenlkaperne, Bok och Bok/lutet, fö¬
res och afflutas nu af Stads-Bokhållaren Herr
Nils Schcrman, en arbetfam och i Räken-
Ikaps föringen kunnog man. — LydandesdeisQtom hårunder Byggningslkrifvaren Okf
Dahyiröm, en Vacktmäftare och en Betjent.

Stadens Krono Uppbörds Kammare.
Belägen i Strandqvarteret och Qvadra-

ten Rådftugan af Sten med Tegelhvalf, dör¬
rar och luckor af masfift jårnj beftår af 2:ne
Rora rum. Här förvaras åfven de pennin¬
gar, hvilka under Magiflratens vård depone¬
ras. Råken/kaperne och Bokföringen tillika
med debiteringen förrättas af en Stads-Casfeur,
Herr J. A. Nyfirand, och lyda härunder en
Stadsfougde och en Executions Vacktmåfiare.

Sjömans - Hufet.
År 1746 den 10 Martii inrättades och

af 26 fiyckén Skeppare underikrefs ett Reg¬
lemente om 11 Articlar till efterlefnad för
Norrköpings Stads-Skeppare och Sjöfolk.

Enligit Kongl. Maj:ts nådiga förklaring
af d. 4 Aug. 1752, ôfver 1748 års Regle¬

mente,
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jiente, hade Norrköpings Copvardie Sjö¬
manshus Direction fitt förlla fammantråde d.
o April 175:4, hvarmed fedan årligen fortfarit.
Defs inkomfter beftå enligit förenamde Reg¬
lemente uti Hyres och Låfte afgiften, fom af
Rehdare, Skeppare och Befattningar för re-
forne årläggas : âfven fom en allmän Colleft
årligen orn Palm-Söndagen upfamlas uti Lin»
köpings Stift för detta Sjömanshus.

ifrån och med 178? till och med 1794»
eller under loppet af to år, har Sjömanshn-
fet betalt Grafialer till Skeppare, Ånkor och
Sjömän, famt fader och moderlöfe Sjömans-
barn tills defjelfvekunnaförtjena födan tillfam-
mans 1475- Rd:r 28 fs., hvilka blifvit utdelade
tiil 428 Perfoner. Ärligen underhålles emel¬
lan 40 a y o Perfoner. Nuvarande Sjömans¬
hus Dire&ion är

Ordförande:
Handels och Polit. Borgm. J. Brunhech

Ledamöter;
Herr Dan. Eherjlein, Grofshandlare.
- - Jerem. Moberg.
- - Joh. Nyfirand, Copv. Capt.
- - J. G. Fendler. d:0.
Ombudsman Herr J. Dan. Ahlm, Skepps»

Glarerar.
Secretsrare Herr Joh. L. ;Sshierling,

Rådman.
I i Ç Sam»

\
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Järn och Viäualie Vågarne.
På fôdra fidan om firömmen oeh vid ån-

dan af Skeppsbroen belågne, äro från gruo-»
den âr 1797, af ften genom Entreprenade
för R:dr 6ooo Riksgäldsfedlar å nyo bygde,
Långden utgör 77§ aln och bredden 2o| aln.
för järnvågningen år ett ftörre vågrum med
tfånne vågbalancer, ett pant-rum för effefter,

hvar-»
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hvarpå Difconteringar århållas, famt ett Con-
îoir för Vågmåftaren. ■— Til Viftualii våg.
ningar år ett rymligt Vågrum famt ett Con.
toir för Controileuren. — Uti denne Bygg.nad är äfven ett Kokhus för Sjöfolket inrit,
'cat. Detta .för Staden prydeiiga Hus år ef¬
ter Kongl. Ofver-Intendents-Contoirets ritningaf Stads-Murmaftaren J, F. Fshmer värkftäld,
och frånfkiljes Stadens öfrige byggnader ge-
nom ett platt med järnplåtar belagt få kal.
lat Italienikt Tak.

Stångjärnet kommer äfven hår fika fom
i Stockholm at förvaras, inom en innefluten
Gård, vid murade pelare med öfverbygde
Ikjul och på öpna platfen. En Inrättning fom
vål betydeligen ök&F-koftnaden men Ikall med¬
föra mycken beqväaiiighet vid utlkeppningarne.

För närvarande införes Stångjärnet uti ett
nära beläget Hus fom for Stads-Casfans räk¬
ning är inköpt, och fordom till Buldans Fa-
briqve varit nyttjat: äfven fom Manufaftur-
Smidet, uti de med Taktegel täckte Bräd-
hue hvilka år 1798, kring den Gamla af ften
förfallne Järnvågen, blefva nybygde.

Uti Järnvågen finnes 31 ft. ftörre och
mindre vigtsr, utgörande 8 Skeppund 3 Lis-
pund 14 Skålpund, famt för Viétualie yågens
behof 6 Skeppund s Lispund 2-| Skålpund
delade uti 24 ft. vigter.

Wågmäftare Syfslan innehafves af Ge-
fchvoren Herr L, P„ Wahljlen.

Släck«
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Siacktare Hufet.

År 1643 inrättade, år af Träd med Korfs-
virke, famt tåckt med Taktegel och beiägit
j Ôfler om Saltångs-Broens fddra ände, be-
fiår af fyra SaJubodaroch ett flört Slacktrum.
Vid ôftra gafveien är i fednare tider en Sa-
Jubod och ett mindre rum tillbyggde. Hår
finnes ett fl. Våg-Baiance med Skålar och 6
it. Vigter, innehållande i Skeppund 1 Lis-
pund Ç Skålpund. Dageligen förfåijes hår af
fyra Slacktares, för Stadens behof, fiere llags
kjôttvaror. Ofver^ Slagtare-hufet, har Sta¬
dens Skomakare-Åmbete fin få kallade:

Skoporty
I hvilken hålles flere xoo:de par af Sko¬

arbete til falu förfärdigade.
Stadens AU tare'Hus.

År beiägit i Strandqvarteret och Qva-
draten Ruflkammaren , famt har Si ft. Må-
tarekårL

Corps de Gardet,
Uppbygt af Sten och hvars gård med

Mur omgifven, belågit i Strand Qvarteretoch
Qvadraten Rådftugan, beflår af 7 rum, utom
förftuga: har en Civil Arreft och fine Inven¬
tarier. Hår bor äfven Stadsvackttnåftaren.
Från detta itälle utmarchera altid den delen
af Stadsvakten fora kl. 4 om morgonen och

kl.
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kl. 9 om aftonenjkring gaforne åtföljer Trum.
morne och Clarinetterne : åfven fom Brandvack-
ten härifrån kl. 10 utgår för at i Staden utropa
Klåckflagen och tillkänna gifva yppade elds-
vådor. Stadsvackten, med en Sergeant och
två Corporaler, tvä Trumftagare och två Cla-
tinettblåfare och en Profosfe, h vilka flå un¬
der Val lofliga Magiflratens och Stads-Majo¬
rens m) befäl, utgör 30 rr\3n n) och Brand-
vagten, 24 ft. hvilkas klådtiad beväring oeh
aflönirig, af Stads-Casfan beftrides.

Staden håller ock 72 Ordinarie Båts-
tndtii famt 6 ftycken Lotfar.

Stadens Material-Hus.

Af tråd och med tegel täckt, är belK-
git i Strandqvarteret och Qvadraten Hvarf-
vet, hvaruti Stadens Byggnings Materialier
förvaras, famt 10 ft. Lycktor till Staderts
Broar, fom vanligen på Stadens bekoftnad,
de mörkafte årstider om aftnarne antändas.

Sprut-Hufen.

Fyra ftycken af tråd byggde och äro
belägne»

Det förfta i Strandqvarteret och Qvadra¬
ten Hvarfvet nåft intill Materialshufet. Håf

fôr-

t») Nu förtiden H«rr Rådmannen o«h Fâbriqveurcn
Joh. J. Wefterbérg.

ft) Defs Uniform år tnôrkblâ med gult foder och un¬
derkläde* , fôrfeùds med Öfver och mnder givar.
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$nrar2s Strandqvarterets och den af Staden
/eke långefedan inköpte Magazins Sprutan,
NyfirSmJke Eidfläckningsämtiet, Brandfeglen
och flere Inventarier. Och åro af Borgerika-
pets medel till desfa Sprutor utfedde g Brand-
oeh 6 Sprutmäftare.

Det andra : i Norra Qvarteret och Qva-
draten Srjernan, hvareft flår Norra Qvarte-
rets Spruta, famt Sexton ftyeken Stadf-Ca-
inoner med Lavetter och flere Inventarier för
Borgerliga Aïtillerie-Oorpfen. Varandes vid
denne Spruta äfven 8 Brand-lamt 4 Sprutmä-
ftare.

Det tredje: i Dahls Qvarteret och Qva-
draten Sprutan, hvaruti Dahls Qvarterets
Spruta m. m. förvaras, och hvarå tillfynen är
anförtrodd 4 Brand och a Sprutmåftare.

Det fjerde: uti Bergjqvarteret Qvadraten
Gamla Byen. Hvaruti hnnes Bergsqvarterets
Spruta, med dertil hörande Inventarier j
dåröfver cpflgten handhafves af 4 Brand och
2 Sprutmäiiare o).

Klockgjutareû Änderi Biiljieti är Öfver-
Sprutmåflafe.

Ford-

t ") tJteth åt*f« Släden tlllhörigé Sprutor finrà? åf-
ven y.ne ftörre , clen ena tillhörig Måffingsbruket
och deti andia Sockerbruket Gripén och den tred¬
je Kopparhammaren, hvaraf vid upkotntnande o-
lyckïiillfâllen fôrrr&nen ej varit ringa, hvarjåmre
£tfki;iige Stac'tha InnevSnare åga flera hnårre lyft-=
fprutor flicd Slangai, hvilkås mSrkliga hytta &{*
ven varit fynfcir.
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Fordna Krono - Brdnneriet

Har ånou en ftörre trådbyggning af 2{fte
våningars höjd, jämte Malthus, och ett ftort
Magazin öfrigt af de dyrbare Byggnader och
Brånnerie vårk fom på denne plats varit up-
förde. Förenämde Byggnader begagnas nu
för Kongl. Maj:ts och Kronans intåckt och
afrads Spannemål: äfven iom för Kong!.
Spannemåls Commisficns upphandlings fäd,
tillika med ett ännu ftörre Magazin om 100
alnars långd och trånne våningars höjd.

Krono-Magazins Förvaltaren och dels
Betjening har uti Corps d'Lcgiet fitt boftäl-
le. Capitain Välborne Herr G. R. von Sta»
pelmohr, år nuvarande Förvaltare.

Stads . Hufet.
Af timmer, belägit i Norra Qvarteret

och Qvadraten Vett och Vapen, vid Salt¬
ängs-Torget, beflår af en flörre Byggning, in¬
nehållande , utom förfluga och 3:ne Contoir,
6 ftöire och mindre rum på nedre botten,
famt 2:ne kamrar och vind â den öfre. En-
trepreneuren häraf, nu Handelsmannen Herr
Arndt Ridder, anfvarar, enligit färlkilt Con-
tract, fôr âtfkillige Meubler Egendommen
tillhörige. Här håller Staden fine Dants-As-
fenobleer ock till denne Egendom hörer den
få kallade Stads-Trädgården, omgifven m£d
målat Spjål - Staqvette, flor och Ikuggrik ai
planterade vilda träd t med vackra; gråspate*
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Ifr; f§r ett behagligt allmänt fommar-nôje
$om Staden.

Lofl. Borget Ikapets Äldfte, Handels So-
cieteten och Handtvärks Gillet hafva uti Stads-
hufet p) fine öfverlåggningar: äfven fom åt-
fltillige Dire&ioner deras fammantråden. De
Handlande nyttja ockfå oftaft här fin Beur-
fe- timme.

Theäter Hus.
År nu nyligen upfôrt genom Aftie fam-

ling innom Staden, hvilkets rymlighet och
prydliga inrättning, låfvar allmänheten ett be-
qvåmare nöje, och Afteurarne ett behagligare
utrymme at vifa fine talanger. Det ar be-
lägit vid Saltängs-Torget Qvadraten Sjfcrnan,
44 alnar långt 2o bredt, af dubbla plank
med doferande paterr, tvånne ovale kring-
bygde Loge läcktare, rymlig Orchefter plats
och hvälft brädtak.

Inre målningen och Decorâtiotierne kom¬
ma af Kongl. Hof-Målaren Herr P. Hérfarg
at exfeqveras.

Rid - Hufet.
Af lika firuftur bredevid Theater-Hufet

med beqvåm inredning af lika längd och
K k bredd :

Denne Egendom år under framledné Fabriqveu-
ren och Lofl. Borgerlkapets Talemen Herr Peter
Swartz den åldres tid, af Borgerlkapets inqvarte-
rings Tolågs-Cäsfa inköpt och är 178? till Sta.
den öfverlemnad. Den år ett bland de flere min¬
nen fom gör denne gagnelige Medborgaren min¬
nesvård.
Ovanligt fort under Hr Lagman J.&waftz Styrélfe
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bredd: år af någre private Perfoner be.
koftadt.

Desfe båda hus, fom intaga en förut ö-

bebyggd plats i fonden af det rymliga Salt.
ångs-Torget, gör en efifeft vida öfver koftna-
den och vifar huru en val använd depence
kan förena det vackra och höjfamma med
det ordenteliga och prydliga.

Stadens Gâftgifvaregârd.
Vid Stadshufet, åt Saltängs-Torget och

i famma Qvadrat belågit, beltar af 2:ne vå-
ningars timmerhus hied 14 ft. rum och nödige
beqvämljgheter af Stall för 33 Hällar med
tvånne Vagnshds. -— UndefhålleS på Stadens
bekoftnad efter uplag på Borgetlkapet.

Skjutsningeh är genom Entreprenade öf-
Verlèmnad till 12 Perfoner under en Hufvud-
man fom VärkfiålJer både ordningen för de
fkjutfande och Taverneringen, efter ett af
Landshöfdingen faitftält Reglemente den 31
Aug. i^795"4.

Deras /kyldighet år at hålla 60 ftycken
dugelige Håftar med vagnar och öfrigt för-
fvarligt tillbehör för derefande, énligit Gäft-
gifverie ofdningar och Vällofl. Mägiflratens
förordnandet, öfver h vilket en Politie Råd-
mart och 4 äf Borgerlkapets Ålfte hafva Spe-
ciel tipfigt. tJtom begagnandet af 36 tunne¬
land Stadens betesmark Bmholmefl kallad,
njuta desfe Skjutfare 20 Riksd:f för hvarje
håft årligenj utom odeld inkomft af Skjuts*
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pjnningame, och hvarigenom Borger/kapet
ölått för detta fitt Borgerliga onus ärligen de
fednare tider måfte till Stads-Casfan genom
uplag inbetala 1200 Riksd:r.

Med en få betydlig utgift borde man
kunna hoppas, at de Refande härifrån med
nöje kiinde färdas; men klagomål äro oftaft
Jiär ån mera betungande än fjeifva utgiften.
Ônikeligt vore, at detta obehagliga kunde
förekommas, hvilket mången oöm refande, til
åfventyrsfjelf, ibetydelig del förorfakar då det
icke fällan händer, at en dugelig håll vid för-
fta fkjutsningen fördårfvas.
Committetade öfver Skjuts-Inråttningen äro:

På Magiftratens vagnar;
Herr Rådman J. J. Wefierberg.

och af Borger/kapats Âldfte:
Herrar Talemånnen, Grofsh. J. Moberg

ôch Fabricjveuren Cornel, Furehnicht.
. - j. P. Malmgren. A. A. Dedering.

Grund eller Upmuddrings Vdrkct.
Uti fordna tider har i Norrköpings

Ström, i anfeendé till defs grunda botten,
varit nog obeqvåmligt at fegla för hora och
djuptgående fartyg. At låtta denna fvårig.het,
blef etter Ofverhetens Refolution år 1670, ett
Uppbdrgnings eller förrt det nu kallas Grund¬
värk inrättat, till Strömmens uprånfande.

Till detta Vårkets bedrifvande, bevilja¬
des af Regeringen en betydlig Summa pen-

K k a nin-
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sningar, fom i 6 år uppbars af flora Sjö-Tul¬len. Grundvärket värdas med en no^gran
tillfyn och underhållas af egne inkomfter
hVarorti redan år nämdt pag. 8r. Hvarje år
börjas arbetet i början af Maji och uphör i
flutet af Oftober månad, famt drifves af en

Grundvårksmäftare, en Kutik, 16 fl. Arbets¬
karlar, och 2:ne Häftar.

Inrättningen äger mycken mechaniqve',
fom inrymmes på en dertlll gjord flott-pråm,
med Däck, 3 alnar djup, 13 alnar bred, 26
alnar lång och är öfver dåéket vid after-än-
dan, bygdt ftall och foderrum för håftarne;
härtill hörer åfven, £ne få kallade Långflot¬
tor, hvardera med 9 tums relingar om 3 al¬
nars bredd och 30 2Ïnars längd, fom fram och
åter in och utflyttas, efter behofvetj famt
fafthallas vid få kallade EsfeilhufVen med pi¬
kar af 9 tums bjelkar, fkodde med järn i
nedra ändan, för at défs bättre vid påtryck¬
ning fafttaga i fjobotten, långs desfe flottor
avancerar värket, fmåningom genom håftar-
nes framdragning, famtuptager muddretfrån
botten, fom federmera i land föres af öpp¬
ne pråmar, med •§ alns Relingar y alnar bre¬
da och 1? alnar länga, fom åfven åro 3'ne
till antalet. Herr Talemannen jeremia Mo¬
berg befärjer hufvudfakeligên förordnan¬
det om arbets methoden, famt beftrider ut-
gifrerne, och har desfe förflutna åren varit
förenad med båiia 'nytta vid farvattnets up-
muddring, äfven fom häfta hushållning för

Stads-
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Jtads-Casfan. Härtill hörer Grundvårks-Bo¬
den med fin Gård, belägen i Norra Qvarteret,
Qvadraten Magasinet, för Inventariernes vård,Grundvårks Dirçcfionens

Ordförande är:
Herr Handels och Politie Borgmåftares

jiuns Brunbtck,Samt Ledamöter:
Herr Rådman Jonas Jiderlnfilm.
m - - - J. Moberg,
» - Grofsh. P. G. IVadJfröm«
- - ». - C. G. Ahlm«
=,.»«• Dan. Eberftein.
- - Klokgjut. A. Billflen.
- - Bryggaren Å. A, Dedering»
- - Segeifômaren Pr. Moberg,
* - Snusfabriqv. Boberg.
Notarien Herr Becker,

Sjö. Tull s Ritten.
I brift af Publiqve tillgång, har Staden

hvars fkyidigbet det år at anfkaffa Sesfiqns^
ram för denne Rätt, nu i ftere år betalt år-»
lig hyra till Tullförvaltaren:Ordförande:

Herr Pet. Båth, Tullförvaltare*
Ledamöter :

Herr Carl G, Körnert Rådman»
- - foh. Ar. Rickman, Rådman.
- - Lars Kjerman, Tullförvaltare och

Controlleur.
Notarie: Herr Jean F. Brunjleät\ Råd¬

man ech Not, Publicus»
K k 3 Sta*



ÇI § Norrköpings Minne.
Stadens Packhus,

Beläget pä Norra fidan om Strömmen,
upmuradss af tegel 1784, med front d'Efpife:
har jpne rum med rymlig vind för inkommande
varor och en flags fôrituga, fom med fina dö-
rar går tvärt öfver hufet från gatan till delsbryg.
ga. 1 detta mellanrum iker vägningen q).

Packhufets Inventarier:
Tvenne Vågballancer, med fina kedjor

och /kålar.

Jufterade vigter, ftörre och mindre, till
antalet 36 ftycken, innehållande 29^ £/kâlp.

I ft. kilda till Packhusftämpeln*förvarm.m.
Hår må anföras en kort berättelfe, rörande

den gamla ryktbara få kallade Packhus-Saken.
Ar 17^2, natten, mellan Onsdagen och

Torsdagen, den y och 6 Maji, kl. half ett,
blefvo en rr.ängd confifqverade varor, fom
redan voro inlagde i Packhufet, derifrån med
våld uttagne, Omkring 200 Perfoner, både
från Landet och Staden, voro härtill behjelp-
lige. Kl. nåra 2 på morgonen blef händel¬
fen kunnig och hade den följd: at Vederbö¬
rande genaft låto röra trumman och commen-
derade Stadsvakten med flere, för at hindra
detta djerfva företag. Under handgemånget
/köts en hvarfs timmerman till döds och nå-

gre

j) Ar 179^ blef Herr Advocat - Fifealen Nelandtr-
Packhus - lnfpeftor efter C. Rosbcck, fom döide
I796. Stadens inkomfter controllerar Hr. Rådman

Jaderholm, debitering och inrasfering förråttas 3r
Ilerr Handelsman J, Gildcb.trgy Tolags-Bokhållare.
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?re andre blefvo illa fkadade. Större delen
af varorne bortfördes och gömdes både i Sta¬
den, Skogar, Torp och Gårdar på Landet.
Händelfen gjorde den upmärkfamhet att en
Çommisfion frän Stockholm förordnades, fom
hitkom för at ranfaka och dömma i denna
fälten. Imedlertid lyftes både från Predik-
/lolarne och genom trumllag efter flere del-
agtige förrymde Perfoner.

Den 12 Maji ankommo 200 man Solda-,
ter, fom till ordningens och lugnets bibehål¬
lande inqvarterades i Staden,

Den 13 Maji kungjordes at ingen, hvem
fom Mlft, ägde tiiiftånd, at utan pafs få re-
fa utur Staden.

Den r6 ejusd. börjades vifitation efter
de undangömde varorne och fortfors fedat\
med arrefteringar.

Den 30 ejusd. kungjordes under trum¬
flag Kongl. Mai:ts pardon för dem, fom va¬
rit delagtige i dtenna håndelfen, ånfkönt de;
ock varit ägare till något af det confifqvera-
de godfet} få framt de fjelfvilligt innom 24.
timmar ville gifva fig tillkänna. Denna par¬
donstiden varade ifrån Söndags aftonen kl.
6 till Måndagen d. 31 famma tid, Någre.
få angåfvo fig.

Den 20 Junii kl. 4 ®.°. midd, togos vak-
terne från tullarne.

Den 30 ejusd. arrefterades en vifs pub-
liqve Ämbetsman på fin Bröllopsdag, juft i
det ögnablicket han i Brudftolen gratulerades

K k 4 till
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til! gödt mariage. Bruden dånade. Gäflerne
fmôgo fig bort. Brudgummen fof i Corpsde Gardet öfver natten. Han begärde bevak»
ning. âtminftone ett dygn hemma i hufet.
Det nekades.

Den y Julii fants en piga död under
en vällt i Strömmen. Hon hade dränkt figaf fruktan derföre at hon gömt confifqveradt
gods åt fin husbonde.

Âr 17ÏÎ d. 8 April ankomnso Jönkö'»
pir.gs Hof-Rätts Dommar, öfver de i Pack»
hustaken medbrottflige anfedde.

Den lo ejusd. uppläfles de för arreftan»
terne på Rädhufet.

Den t i undergingo 46 Perfoner fpöftraff,
fom varit delagtigs i Packhusfaken. Execu-
tionen Ikedde mitt för Rädhufet^ på Tylka
Torget, vid 4 ftycken pålar och pâhod if tån
kl. 9 till II förmiddagen. Samma dag af»
tnarfaherade Grefve Douglas med de Solda»
»er, fe«j varit inqvarterade i Staden.
Connfcations Perfedlar, ankomne med Sjö»

Capitain - - - t och angifne af Sjö» Capi-
tain % - - »c, värderade i Maji, Junii och
Julfi månader år 1752.

ftîajid» I J, I P*ckhufet, vuor diverf», Dal. öre.
tillfammans . .. 3397: r"1

* 18. Hos J. H. » , - 3154: —
» » #0. M B . . g, % » • 630 : -

Transport « 7181: -t

Trana»
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Transport i- 71SÏ! «

Majia-2I. HoV C. F. D. . - . 21,639: ^
_ D:o d:o i defs Kolbod - ^691 :

, 23- I Naveftad Skogen - - 29,798: ~t

, 26. Äter hos C. F. D. i defs roålth. 23 ja s

. . _ Hos J. Â. ... 310.- _

, '. _ Hos P. H. 1 -

, . H I en Källare , hvartil H. haft
nyckeln - - . 4571 î m

,, . Hos L--.plL.T-g - 1407 : m

, . 30. Hof-Qvarterrnåftaren Ludv. Fr.
Pape funnit i B. Skogen - 6822 : —»

h ^ Hos L. N., hvaraf en del haft
Svenfk ftämpel. - - 4061 : —

Junti d. I. Hpf-Qvartermåft. Pape funnit
nedgräft p& Lindö äng. . 659^"

- - _ N. F. uppgifvit, efter Pardons
placatet - - . I8I2Î _

• 2. A. L. af famma ordfak . 1916: —<
t - t- Hoî-Qvarterm. Pape funnit - r?3:
, - T- Hos R. - T t 75:: _

• - 25". Hos H. R. - - , 4993 : _

Julii d. 3. I Krono-Magazinsboden, funnit 6903 : _

Summa
_ 113,311: _

*) Under Artikeln Staden» Krono Uppbörds Kam¬
mare pagina 504: bör tilläggas 3 Ordförande och'
Styresman.
Herr Lagman och Juft. Borgm. Otto Fr. Eçkermann»

Ledamöter :

Herr Rådman Carl G. Kort:fr,
- 3. F. Brun(ledit.

- Handelm.P.LindJlrôm. Logarfv. C Arfveäforu
t . . J, Hänt. Färg. Chrijl, Falkenholm<,

li k j CAP.
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Cap. VIL
Om Sradens Fattigvård.

i:mo Fattighufet med den ofrige Allraofe-
Utdelningen :

Fattighufet oftafl kallat Ånkehufet redan år
1737 påtänkt, men icke förr än i7f4 fär¬
digt, ehuru Tomten och Byggnads Materia-
ler år 1747 blefvo inköpte 5 har ifrån bör¬
jan både i anfeende till fonde, belkaffenhet
och underhåll icke varit annat ån ett Hospi¬
tal eller Fattighus, och hvilket betydeligen
genom uplag =af Stadens Innevånare blifvit
underhållit. Ankehus, har det förmodeligen
dåraf blifvit kallat, at fedan fjelfva Timmer¬
byggnaden, b.elåget i Strandqvarteret, Qva-
draten Lokatten behående af 12 rum med 2:ne
Salar r) och 2:ae Kjök, blef färdigt och fon¬
den icke tillåt intaga flere än tio de måft
behöfvande, hvilka njöto husrum, ljus, var¬
ma, fång och fängkläder, tillika med födan,
hvartill 870 Dal. S:mt årligen anflogos r);
få tillät DireAionen fom utgjordes af 4 Piä-
ftcr, 4 Ståndsperfoner, 4 Handlande och 4

Handt-

5-) Uti den ftörre Salen har nuvarande Direftion fitt
Samlings-rum och uti en af Kapnrarne år Vacktnia-
ftaren inlogerad.

f*) Dåruti inbegripnd aflöningen för Appollogift®11
CrOnftrand fåfam Fattighufets Pråft och Oecono-
mus famt för defs huftru fom Hushållerika, bi-,
trådd af c» Piga och Hjelphuftru,
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/fandtvårkare, at de öfrige rummen, af Fat¬
tige $orgar Ånkor fritt fingo bebos.

Den heflämde Summan 870 Dal, S:mt,
befants redan förda året otillräckehig, och
fålgden blef, at denne Inrättning altfedan,
har af Stads - Casfans allmänna Fatt igmedel
haft fitt ogafkiftliga beftånd. Förfvundne
Handlingar, gör at Läfaren här måfte fakna
en full Händig befkrifning, icke allena!! om
Fattighufet, utan ock den allmänna Styrelfen
af Fattigvården i denne .Stad för de äldre
tider, Förmodeligen oväntat af ett îSamhà!.- .
le, hvars Förfäder ågt en icke mindre be¬
römvärd ömhet och vård för fine beböfvan-
de Medlemmar, ån den fom värkeli gen he¬
drar de nu lefvandes både plickt, omtanka
och frikoflighet.

Ett anförande tilf Vallofl. Magiftratens
Protocoll under den September 1791, af
Herr Rådmannen Carl Palm, fom jag fått
tillfälle genomfe, och hvilket vittnar orn den¬
ne Ämbetsmans både kinnedom och arbeta
famhet; uplyferdock, at år 1737 början
år gjord med Fattig råkenfkaperne. At år
1749 en infamling Dal. 3699: 2r| öre S:mt
blef gjord: likatom år I7fi; ett uplag à 8
Dal. på hvarje Borgerlig fyrk, hvilket be (leg
till Dal. 1333: I o i öre S:mt, En ytterligare
infamling Ikedde år 17^4 till ett Fattighus t)

pro-.

t) Invigt den. 2:clra Söndagen efter Trettondedsgen,
af Proften och Kyrkoherden hår i Staden Hesç
Magiftcr Eric Wahiftrom,
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proje<3erat för 50 à 60 fattigs, at ägendo.
men koftat Da!. 4482 6-J öre Ssmt, ock flu-
teligen åren i7fÖ, S7> 5"8 och 17^9 ett up.
lag à 1000 Da!, fijr hvarje år, med en be.
hållen Summa 3914 Dal. 27 öre Ssmt. Alt
utom cle hårnedan uptagne Teftamenterv.

Från år 1737 till 1777 är, enligit Sta.
dens Sjumanskammare Böcker, under diverie
Articlar, fammanbragt Dal. ^2,688: 211 öra
S:mt, utgifter dåraf till de Fattige Dal,
24}5|88, V öre Stmt oberäknat Faftighetens in.
köp och nybyggnad.

År I7T9 uphôrde fammanfkotter och up-
lag 5 hvarigenom fonden få medtogs, at ut¬
delningen får de Fattige till år 1771 ; emel»
lan 2, j, 4 a too Dal. S:mt årligen omvix.
lat och de Fattige blifvit underhållne till en
betydlig del, genom gatu-och hus-befok.

Från början af I771 till ock med 1777
voro Stadens Innevånare öfverens, at genom
anvisningar på Fattigmedel från fine hus för-
förja Alimofetagare med petiningar och för
de fläfte med u.nderftöd af matvaror. Allmän¬
na fattigfonden förlorade fig dock få, at vid
1778 årets början en différence af Riksdaler
106; 29 fchill. 10 runfi. upfiod, emot hvad
denfamma bordt utgöra.

Högftfalig Konung Gustaf den liks Nå¬
diga Refolution af d. 2 Julii 1777 för Norr¬
köpings Stads Styrelfe, fom Nådigft tillåter
Stadens Innevånare, at på fått de hälft ållun-
da, få underhålla fine fattige, föranlåt den
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/örändring at ifrån och med 1778, till och
med 1783, det Stadens Fattige efter anvifte
Hus-Polletter blefvo jämnare underhållne 5 och
at i jämlikhet med Stadens befiut af år 17Ï4,
jjta få många behöfvande intagas i Fattighus
fetj| fom af råntan kunde underhållas, famt
for öfrigt, at dårftådes inrymma Fattige Ån-
kor få långt rummen det medgifver, utom
annan förmon ån fria husrum.

Genom Sochenftåmmo beflut hafva Sta¬
dens Förfamlingar fig fluteligen fôren3t, at
ifrån 1784 års början genom årlig Taxation
på Borgerfkapet efter fyrketal, famt af ôfri-
ge Stadens Innevånare till Sjumanskannmaren
årligen görs infamling, och at genom en af
fine medel utfedd Allmofe*. Direction, låta
utdela Fattigmedlen.

Fattighufet och Allmofe-Utdelningefl till
de Fattige underhålles nu dels af Intéresfen
för utlänte donerade Capitaler, dels af årli¬
ga Sammanfkott och dels af Coliefter och an¬
dre vid farfkilte tillfållen de fattige tillflag-
na Inkomfter,

De donerade Capitaler, fom nu (år 1797)
utgöra omkring 759CO Riksdir, äro igenom
Teftamenten, och andre difpofitioner tillkom-
nejj däribland de betydeligafte äro:

^ R:dr fk. r.
Sämfbm. Husbergr Ånkas år I739. - 166:32: —
Fru Ji. Spaldings - - ht 174I..335' 16;-.
Fru Chriji. Jançkes - år 1756. » 444;21:4.

Fru.
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Fru Anna Bandtholtz, - år 1765. - 222 Î10:8.
Herr Lagman J. Srcartz. år 1789- - 500:—..
Grofshandlaren i Stockholm Herf
Carl Magnus Nyjlrôms Teftâmen-
ie xjrdiel af defs qvårlåten (kap,
hvaraf åren 1794, 95 och 96 in¬

flutit i » i i » 5,200: —i.i
Herr Profesforert Joh. Hinr. Li¬

dens Teftamente 1795 • » 100: a
Hvaraf räntan på defs dödsdag år¬

ligen utdelasä
Handelsman Nils Ekmans dito

influtit 1796 i . i l63:26:«
Fru Major/kah Phciffs 1797 . 150: — "
Och en Herr Handelsmannen Lars

Mofeiii difpofltion af tilldömt
premium för uptäekandet af en
Riksgälds - Sedels - Förfalfkare 5

livartgenom influtit, år 1797 * 356:32: —

Det årliga fàmmaniköttet, utgöfes enligit För-
famlingaïnes beflut utiSocken Stämman d. 21
Maji 17QK, efter fyrketaletpå det fått: at för
h varje toimtfyrk ii) betales 16 fs., för hvarjö
husfyrk i Riksd:r 16 fs. och för hvarje Bof-
garfyrk i Riksd:r, hvarigenom och med nå¬

got

ii) Tomtfyrk delas i y.ne Grader efter fôrmonlig hé*
lågenhet, neml. 4000 qvadrat alnar i förfta , 600Ö
éjvadrat alnar i den 2tdra och 8°oö qvad. alnar i
3:dj«s Hliitfyrk éllër för åbygnadernfc i vårde 666
Rdr fe. 'för hvarje fyrk, och Borgerlig fyrk ef¬
ter den propprtioh Taxertngsmånnén pröfva *f
telfê êllër kunbar fôrihôgenhèti
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sot frivilligt till/kott af dem, fom icke uti
/yrketalet inräknas , Fattig Casfan tillfaller en
årlig Summa af omkring 990 Riksd;r.

De Vid färfkilte tillfällen Fattig-Casfan
tillhörande Inkomfter beftå i fynnerhet uti |
procent vid Boupteckningar, afgift af Bur-
jlcaps vinnande Borgare; inkomft Vid begraf-
iiingar (Nb. den vid Bröllopp har de fed-
nare åren kommit ur bruk) och Colleter uti
Kyrkan.

Alla Fattig-Casfan tillflytande inkomfter
hafva för det fednafte året 1796, utgjort om¬
kring 1600 Riksd'.r, hvilken Summa äfven
upgädt till Allmofe utdelningen och F2ttig-
hufet famt därvid förefallande koftnader med
Riksdtr 1613: 22 fs. ? t:ft.

Innöm Fattighufet viftas nd 33 fattige,
hvilkä och fiörre delert hafva månateligit un-
derftöd. Detta njutes defsutcm af något öf-
Ver 200 Fattige innom Staden boende. Vid
Allmofe utdelningen hafves egenteliga äffe-
endet på Ålderdom och Sjukdom, famt Fa*
der och Kfoderlôfe fattige Barns iittderftöd.
Förvaltningen tillhôrer AHmofe-Diretfionen,
hvarvid Stadens Kyrkoherde åf Ordförande.
Denne Direåion utgöres i öfrigit af en af
Kyrkoherdarne Vid Tyfkâ Fôrfamlingen, 2:ne
Stånds-Perfoner, 2:ne Fiandlande och 2:ne
Handtvärkare ; hvarjåmte 2:ne Borgersmån
fom åtagit fig den månateliga Utdelningen
Direktionen bitrådä*

En
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En af Ledamöterne x) bar fåfom Cura*

tor åtagit fig den närmare tillfynen jämte rä-
ken/kapernes förande och afflutande. En
Notarius biträder Diredåionen med Protocol,
let och en Vacktmäftare lönas famt innehar
fria husrum på Fattighufet.

Nu varande Direftion :

Ordförande: Kongl. Hof-Predikanten vice
Paftoren Dan. Vllgren.

Ledamöter t

Herr Kyrkoherden Mag:r J. Lotterna.
» - Rådmännen Carl Palm.
- - Landttulls Infpefl. E. A. Bodmàn,
- - Handelsmannen Pet. Lindahl.
» m Handelsmannen Anders Asplund\
- * Bryggar Ålderman And. Sandberg.
» - Särnlkmakare Ålderman J. Norr•

horn.
Casfeufer: Herr Handelsmannen Joh.

Àug. Sdåf.
Herr Handelmannen Claes Herrn. Wal*

lenjien.
Notarie: Herr Nils Schermetnt Stads-

Bokhållare.
Om

4 , '

#) Herr Landtulls - înfpeAorén A. Ë, Bôâmatt,
hvilken med en lika ofpard möda fom dels fö¬
reträdare fraailedne Packhus - Infpeftoren Herr
C. Rosbeck, år mycket förtjent af det Allmän¬
nas tackfamhet och Minne,
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CAP. VIII.

Om Guftafvianfke Barnhu fe t, m. m.

I anledning af Högftfalig Konung Gustaf
Illts upträde på Svenika Thronen år 1771,
förenade fig Norrköpings Stads Innevånare,
at genom frivillige donationer och Subfcrip.
tioner famla fonde till inrättande af ett Up-
foftringshus, hvilket, fedan Gård dertill, dels
förärades af Grofshandlaren Petter Lindahl,
dels ock genom köp och byte tillöktes, famt
alla nödiga husgeråds-perfedlar voro förfkaf-
fade, öppnades pä Kröningsdagen den 29
Maji 1772 y ). Bland ganfka många anmäl¬
da Barn, intogos då 24 Gosfar, ett för fram¬
tiden äfven faftfläldt antal, alt efter fom Barn-
hufets fonder och inkomfter fig förbättra.
Vid farnma tilfåile beflöts af Direktionen och
de 24 föreftånaarena, at inga Flickor här
komma at mottagas, i anfeende til den mera
vidiyftighet fom ikulle arfordras vid inrätt¬
ningen för fkötfel och undervisning, fåfom
hvartil fonden icke eller iemnade tilgång.

L 1 Se-

yr) Ett Sållfkap inom Staden har til en glad hug-
komft af vår nu Regerande Allernldigfte Konungs
Höga Fôdelfedag d. i Nov. I77Ï, anflagit ett Ca¬
pital, hvars rånta årligen på famma dag, genom
lottning, utan effeende på landjo^ i Riket, tilfal-
ler Två Flickor, fom genom dygd, fnållhet och flit
gjordt fig kånde ; få at hvar och en a? dem århåi-
ler 300 Dal, K;mt, då hon inträder i gifte.
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Sedan denna Barnhus inrättning fåledes
vunnit iladga, utarbetades Förflag til et Reg¬
lemente för defs hyrande, hviiket i under¬
dånighet underftäldes Kongl. Maj:ts nådiga
lladfåftelfe, fom ock århölis d. 12 Maji 1777.
Därefter har Barnhufet lådan alt framgent
blifvit, vårdadt.

Ofverinfeendet är anförtrodt 24 af Sta¬
dens Innevånare, i 4 fårikildte Clasfer och
utgöres: genom 2;ne Ledamöter af Magiftra-
ten, 2:ne Ståndsperfoner, 12 Handlande och
8 af Fabriks - och Handtvärkande Borgare,
hvilka utfe och förordna en Notarius: nu för
tiden Stads-Notarien Becker. Men den fär-
fkildte och närmare tilfyn förvaltas af en
Direction, fom utaf och ibland desfe 24 F<5-
reftåndare utväljas och beftår af 8 Ledamö¬
ter, nemiigen 1 Magiftrats-och 1 Stånds-per-
fon, 4 Handelsmän och 2:ne Handtvärkare.

Denna Direction bellâr nu för tiden af
följande Ledamöter:

Ordförande :

Herr Grofsh. P. G. Wadjlrôm.
v. Ordförande:

- - Hand. och Polit. Borgmäft. Joh.
Brunheck.

Ledamöter efter ålder i tjenften.
Herr Tull Infpedtoren A. Bodeman.
- - And. Sandberg, Bryggare.
- - J. Moberg, Grofshandlare.
» - C. G. Sidvall, Guldfmed.

Herr
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t. - A. Asplund, Handlande.
» - D. Eberjlein, Gr afshandlare z,").
Den fonde, fom tjenar till detta Barn-

hufsts beftånd, år vid Bokflut d. 29 Martii
1797 emot fäkerhet i Asfecurerade Faflighe-
ter utlånt och beftår af Capital 6107: II : i.
ctom fjelfve Faftighetens värde färfkilt et Ca¬
pital f 5*66 i 3 2 fs.

Räntan häraf anvåndes årligen till detta
behof. Åfven äro af Rikfens Ständers Ban¬
que 100 Riksd:r Banco årligen anordnade-,
med vilkor.'at Koppympning ikall vårkftäilas.

Denna operation bar blifvit af Direftio-
nen utvidgad äfven till främmande fattiga
barn innom Staden. Men, oacktadt det at
både fri jkötfd, Mcdicamentcr och foda dem
tillbjudes; få finner dock denna gagneliga
inrättning af Barnens Föräldrar icke fållan
tinga motfiånd. Ett bevis, at mycken for¬
dom ännu är rådande ibland' Allmänbeten.

Til årligt underftöd år äfven af Stadens
Invånare 2:ne årliga Colleftex beviljade, fom
upbäras Faftlags Söndagen och näfta Sonda¬
gen för Michaeli dag. Defsutom hafva Sta¬
dens Ungkarlar af Chriflelig kärlek forbun-

L 1 2 dit

z) Utom ftere af dennè, tid eFter annan varande Di-
reflions Ledamöter, äga öftridigt framlednc Tull¬
förvaltaren Leopold, Landttulls-Infpeftoren E. A-
Bodman och aftedr.e Packhus - Ir.fpedfortn C. Ros.
beck , famt nuvarande Ordföranden Bruks-Patron
P. G» Wadftröm , en ypperlig rätt til Samfundets
årkånfla. -
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dit fig at under hela deras ungkarlstid årli¬
gen årlägga en vifs afgift, åfven fom Fa.
briques Societeten och Handtvärkande Bor.
gerfkapet på finà Gillen årligen plåga infam,
fa någon gåfva tiii underflöd för denna he.
drande ifirättning. Til Barnens undervifande
iönes en Informator, fom för närvarande är,
Spinhu -Predik. N. F. Trolk, hvilken utom fria
husrum, ved och fkrifpenningar,njuter 77 Riks¬
dalers årlig lön. Til barnens ikÔtands och beh<5-
ïiga vård bsftås en HushåJlerfka och en Piga,

När Barnen uppnått 12, 13 a 14 àr îâ-
kes för dem employ i någon Handtvårkare-
låra. Deras Måftare århälla underflöd för dem
de 3 fôrfla åren, genom Direktionen, ifrån
ett färikildt af Fonden affatt Capital, på det
fâttet, atî îîfla året gifves 8 Riksd.r, 2:dra
äret 6 Rlksdm och 3?dje året 4 Riksdtr, fom
grundar fig på ränta af et fir/kiit Capital hvil-
ket framledne JuftitiaêBôrgmàftarenL««^rcîh i
detta affeende fåfårat detta Barnhus. Hela
Fonden är grundad på frivilligt gifne Capi-
tâler hvaräf i fynnerhet en ådelmodig vålg5-
rare, främmande idenneortboer.de i Stock¬
holm, Och iom fåledes icke haft någon annan
affigt än ôrr.het för denne inrärtr.ings til växt,
Advocat-Fiikalen i Rikfens Ständers Banqve,
Herr Samuel Wennberg, har på ett lika få
oförmodadt, fom honom hedrands fftt Ikänkt
den flöfftä Summan eller 2000 Riksd.'r Banco.
En gåfva få mycket meïa kärkommen
fom hon it gifven uti en tid, då armodet
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jjed tomma händer allelHdes ropar om unct<
/dt ning och fom femnar Biwihiis-DireHionea
den glada utfigten at af vanlottade barn kun¬
na bereda nyttige och upplyfte medlemmar
för Staten. En gjerning ibm vida mera än
Krigarens blodiga åra lör ijenar medmånni».
fkars höga ktmng. Gjute den ömma rr.enfk-»
J/gbeten tackfamma tärar vid denne godo
Medborgares Grafvârd! Refe åfven tackfam-
iiefen ett oförgätligt Minne å nedanteknade
Frikofiige Medborgare för denne Çhnitelïg»
Inrättnings framtida beftånd:

Barnhufcts Fond: eller Capital
fom tid efter annan ifrån Inrättningens bör«,
jad den 29 Maji 1772 biifvit af följande. Per-
toner förärade, neml.
Af Herr Grofshandi, Pet. Lindahl

Faftigheten , . . R:dr 833:161-
=— frarrd. Hr. Brukspat. M. Lind.

roth i Penningar . , . 4095-=?-
**• Hr. Lagman Otto Fried. Ecker«

man och defs framiedna Fru Ca.
fiorin ..... i i i; $«4

— Brukspatron Herr Chrifu Ebcr-
Jhin ..... i:66; 3,2: >

— Herr Handelsmannen Lavs Çt-
de tini - • .. » • 1.-56; 33; •

afledtje KåJlarmäfU.ren J. Ulr«
Vê£* « < . . ? -26:8

Transpart *733;160
L 1 3
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Transport 1733:16-
Af afledne Hr, Håradshöfdirg Lars

Nicol. Wadjlföm . , . 55:26;3
— a fl. Fru Maria ChrijfWeJIer-

»

berg ..... 376:32:4
— Fru Borgmäftarinn. Hockerjledt 55:26:8
— afl. Herr Handelsmannen H. A.

Dettow 33:16:-
— afl. Hr. Handelm. Eric Staren' 33:16:-
—• afl. Fabriqv, G.Fred. Kårner 166:32:-
— afl. Hr. Rådman yoJi, Bohman

Pettersfon .... 222; 10; 8
—- afl. Jufiitiae Borgmäft. A. Lund¬

roth ..... 533:38: Î
—— afl. Stadsfifkalen J. Berggren 133:16;-
— Hr, Brukspat. Eric IVejierberg

på Gufum . ,, . 183:1°:*
Hr. Advocat-Fiikalen S. Wenn¬

berg ..... 2074: 4=-
— afl. Handelsman N. Ekman . looo;—•*
Af diverfe frivillige dels åriige dels

åtfkillige färfkilte under dels kän¬
de dels okände Gifvares mindre
Gåfvor, ett ofverlkott öfver årli¬
ga utgiften på 24 år fom förökat
Capitalet med . . . 1066:38:4

Specle R;dr 7667:4s:1

Barn-
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prnhufcts vin/l och forlujl Räkning for året
ifrån den 29 Maji 179 G til den 29 Maji
i 797-

Debet,
R:dr /k. r,

M extra utgifter , , , 4» 9>î-
Petta årets Hushåll, Beklädnings och

aflonings kofinad m. m. enligt får-
fkilt rakning , , , fgyisçpio

Detta år har fåledes pä Barnhufets
Inkomfter utöfver defs utgifter
blifvit ett öfverlkott fom ökar
och godtgöres Barnhufets Capital
råkning , 84'<38î"

Ifrån början har affigten varit, at
minft underhålla 24 Barn, förhvilka
famma Lårare, hushållning, Läkare-
Arfvode och Rum ej behôfde ökas
mer än nu är 3 men för at utvidga an¬
talet mâfte för hvarje Gosfe blifva
33! Riksd:r eller ett Capital af R:dr
Hft 26? 8 r. och få fort Barnhu¬
fets fond fliger till en fådan fum-
ma hädan efter, få ökas i famma
mohn antalet af Gosfarne intill defs
de blifva 24 och fåledes fattas ån-
nu till ett fädant ändamål uti Fon¬
den et Capital, R:df 4188: 42:8= men
få långe ånnu vårkeligaCapitalet ej
är mer ån ?811 : f, 4, och fåledes
hela räntan deraf till 10 Gosfars un¬

derhåll fom med de 6 Cederlinlke
L 1 4 Bar-
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Barnen, *) till hvilkas underlättande
af St. Olai Kyrkoråd årligen betalas
Riksdrr 90: 13 t 6. och andre extra
ordinarie inkomfter af frivillige gåf-
vor, Colleffer m. m. upfyller desfe
6 barns årliga underhåll 3 få kan
ej något Barn ut<5fver desfe 16
intagas förrän det fruktbärande
Capitalet blifver R:dr 6111 : f i 4.
hvilket inträffar, om antingen de obe¬
talte frivillige gåfvor inbetales med
circa 300 Riksdtr eller och en ny
Gifvare af lika Capital fi g anmäler,
hvarmedeift det 17 Barnet kan i
Barnhufet intagas och fedan tid ek
ter annan ökas îill och med 24
Bsnu »

R:dr 636; 29; 3,

Ci e d i i

R;dr fk. r*
Per godtgôres detta årets influtne

Jnteresfen enligt å andra fidan flå¬
ende råkning af utflâende Capi¬
tales - » * 310; 16: k

Dito

®) Ênligit Teftementarilkt f&erdnafcäe af fr«m-
ledne Handelsmannen Lars Ccdcrling, hvilket s
flutet af detta Capital nptages.
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Dito detta årets frivilliga gåfvor- 98: 37:4,
Dito för detta år af St. Olai Kyr-

ko-Råd för de 6 Cederlinglke
Barnens underhåll - - - 90:13; 6*

Dito detta årets 2:ne beviljade CoU
lefter i alla Stadens Kyrkor, den
ena d. 8 Oclober fiftledne år fom
utgjorde R:dr 3g: och den a:dra
den 27 Februarii innevarande år
fom utgjorde R:dr 37: 32. till-
fanamans •» - - - 76:- 32 : ^

Dito detta årets gåfva af Rikfens
Högl. Stånders Banque för Kopp¬
ympning 100 R;dr Banco fom be-
räknas med tillagt agio g proçeat 109 ; —=» -

Dito Sparbösfe Medel uti 4 Bôsfor
fom af Direftion uttagits den 4
Augufti fiftledne år * - 36; »

Dito fiftledne år influtit för 23 hä-
ftars fögning vid Grofshand låren
Wadftrôms Brygga, fom han anlla-
gitBarnhufet till gåfva a 2 fs. 46:

Hvarutaf går Intimations koftnad 8: —« 38: -

Rsdr 686: 09: 3*

Cur och Sjukhufet.

Denna inrättning tog fm början år rygf
efter Borgerlkapets 24 Åldftes förflag och
Magiftratetis beflut den 2ö;te Maitii famrna

L 1 i år3



Ï38 Norrköpings Minne.

år, famt Konungens Refpeftive Befallnings,
hafyandes ftadfäftelfe den 7 April.

Djre&ionen fammanträdde förfta gången
d. 16 Julii I78f,

Handels och Polftie Borgmäftaren år ftän.
dig Ordförande,

Ledamöterne ombytas, äro nu t
Herr Rådman Johan Sandberg.
m - Tu!{- Infpeftorn Bodman.
- - Asfesfor P. Zctx.cll,

m - Stads-Phyficus Doftqr Ekenftcdt,.
- - Apotekaren N. Nyjlrôm.
- - Handelsman P. Lindjlrom.

m. - Hattmakaren P. Wernberg.
- Stads-Chirurg Bouck.

Notarie, Herr Adolph Becker.
IJtaf Stadens Sjumanskammare anflogs

vid Inrättningens början 160 R:dr, men, fa-
fom otillräckelige, är denne fumma med Hög
vederbörligt famtycke nu mera Ökad, få at
Dire&ionen äger rättighet för detta nyttiga,
ändamål årligen difponera R:dr 230 Riks-
gäldsfedlar. Utom denna tillgång, hafva Ma-
giftraten och Borgerfkapets Åldfte, i anled¬
ning af Konung GUSTAF ADOLPHS förfta
genomrefa, om fommaren 1796, fåfom Rei
gerande Konung, af Stadens Medel affatt en
Summa ^fior Riksdir 333: 16 fs. Riksgälds-'
fedlar, hvaraf Intsresfet för denne inrättning

are
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jrligen användes. Stads - Chirurgens årliga
]ôn för betjeningen härvid Riksd:r 83: 10:
inflyter i Stads - Casfan genom Taxering på
Stadens innevånare, åfven fom 20 Riicsckr
till Sjukvackterfkan,

Till den l:fta Qöfober 1797, är ett Sta¬
dens Hus i Norra Qvarteret Qvadraten Vett
och Vapen, befiâende af fyra rum och kök
begagnat a) men nu mera lom nog förfallit
genom Auöfion forfait, hvarföre vederböran¬
de nyligen, för Stadens Räkning inköpt ett
gammalt Stenhus belågit i Stranöqvarteret och
Qvadraten Hvarfvet tillhörigt Direöieuren vid
Oftindi/ka Compagniet Herr Olof Lindahl.

Sedan detta hus århåljit nödig förbät¬
tring, lärer ändamålet vara, utom en beqväm
inrättning för fex vanligen behändige fjukfån-
gar, at håruti få ett fålcert förvaringsrum för
1'vagfinte Perfoner, famt ett enligit Manufa-
dur Författningarne tjenligt arbetsrum, för de
Perfoner hvilka göra fig förfallne, at genom
Lagens tvång arbeta under civil arreft, äf-
yen fom ett fjakrum för husviile.

Koftnaden af Sex Sångar för Venerifke
Sjuke utgjorde år I794.
Sjukas underhåll - - R:dr 140:22:8,
Ved och Ljus . - — 24:40:6,
Mediçamenter „ , — 34 „• 44 ; —

Ex-

Af Herr Bruks-Patron gricd. Janeke, har Sta¬
den på 3;ne år hyrt ett Hus i Norra Qvarteret
Qvadraten Oroen, fom nu till Ciff, oçli Sjukltu»

>, nyttjas,
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Expenfer - . - — f: — „„

Förlikning af Inventarier - — 7:3V>->
Smärre Reparationer » = — 24:-

R:dr 217:207^
Önfkligt vore at denne nyttiga Inrättning för
en olycklig mängd famtida kunde fördubblas,
ock icke långe behöfya bibehålla- för Venc»
rifke imittor.

1 ackfamheten bör dock här finna anled¬
ning, at utom flerfalldige omvårdnader, för,
vara Minnet af QitgÖtha Läns Höge Styres¬
man Landshöfdingen Contre-Amiralen och Çom*
mendeuren Högvälborne Baron Hr F.G. Ström,
felts Patriotlike vård om detta Samhälle, da
den tillika aldrig kommer atförgåta framledne
Herr Gommerce-Rådet och Handels-Borgmä-
ftaren A. F. Iggejh öm, fom till denne Inrättning
jgifvit det förlta Project

Frivilliga Ari? stshufet.

Den år *783 beklageligen inträffade tnifs-
våxt och dåraf följande brift och dyrhet, ök-
te vid detta års flat Stadens Folknumer om¬
kring 300 Perfoner igenom behöfvande in*
flyttningar: Tiggerierne växte dageligen, trie¬
ra föranledde af brifiande arbets tillgång
annars vanlige ord läker.

Åtfkilliga Stadens Innevånare förenade
Sig, at famla, en fonds för inrättande af ettAr-
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Arbetshus och den aktningsvärde Medbor¬
garen Landtulls-Infpe&oren Herr Erie And.
Bodeman updrogs at föreftå Ordningen, för
denne nyttiga Inrättning åt de arbets föremen,
tillfälle därtill faknade, mindre fôrmôgnc Per-
foner..

At Herr Bodeman, biträdd af tvinne i
fabriqves arbeten kunnoge mån, öfverlem»
nades vården af denne Frivillige Arbets ln~
rättning : början företogs i Martii månad 1784
med ärbjudande af Lins, Blåns-och Bomulls»
fpånad. Antalet af arbetsfökande väste ån»
ca till 6oO:de Perfoner, åfven ifrån nårmaft
belågne Socknar. Fondens otillräcklighet för
ett få ftort tillopp, en lyckligare årsväxt, och
en oförmodad förluft af 240 Pdksd r, gjorde,
dock denne inrättning hviiande for året i78f.

Konungens nådiga tiliateife, at den i
Norrköping fallande |:dels Inventarie procent
vid Boupteckningar, för åren 1784,
1786, få vål fom de böter, hvilka efter Lag
och andre Stadgar tillhört de Fattige, men
enligit Kongl. Brefvet den 24 Martii 1784,
blifvit anftagne till de allmänna Arbets-In»
råttningame, må bibehållas vid der enikilte
Arbetshufet här i Staden, med vilkor at Ar-
betshufet beftåndigt underhållas till oafbrutit
tillfälle, ej aliénai! föröde här behöfvande utan
çck de i Socknarne näftomkring; har gifvit
denne Inrättning ftyrka, at altfedan början af
året 1786., hafva varit i en oatbruten. värk»
famher.

Vid
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Vid forfta antagandet, ej mindre ån vid
fortfättningen och hsndhafvandet af dettaMr-
betshus, hafva de grunder blifvit fölgde, fotn
uplyfte Medborgare, redan år 3/73 vid an.
läggningen af Arbethufet i Stockholm, med
granikning och fiyrka hafvâ vifàt böra vid
påkommande tillfällen göra ett Arbetshus för
Staten och den Fattige nyttigt.

All affigt på vind har varit lemnad,
utvidgandet har man forgfåiiigt förekom¬
mit, och ökade arbetslöner 12 a 20 pro¬
cent hafva a ena fidan gjordt Arbets-Inrättnin¬
gen för den behöfvande förmoniig ; då å den
andra Nârings-Idkare och Hushållare icke haft
anledning at anfé den inträngande eller Ikad-
lig. At Utta affåttningen på råa garnet har
årlig anfiâlt om blekning och våfnader blif¬
vit en tillökad utväg för fattige och däruti
kunnoge huftrur. Utdelningen af Spånader
med det mera är anförtrodd en Fattig Ånke-
Fru, hviiken utom fria husrum njuter arfvo-
de 8 runft. för /kålpundet af Lin och Bom¬
ullsgarn, Jämt 4 runft. Ikålpuiidet för Blårrt-
garn. Ofver altfammans hålles ordentelig
Bok fom årligen afllutes och i Stadens tid¬
ning för Allmänheten och InteresfentCrneS
granikning framlägges.

1 llivärkuingarne hafva på ii år utgjort
Spånad.

Linngarn , , 10,060 fkålpld»
Blångarn . , 16,888 - *
Bomullsgarn . 1346 - * För-
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Förädling.
Blekt garn - - 2 31 î fkålprd.
Lärft - 39°° alnar-
Blångarn . 9^33 dito.
Parkum - ÎÏ84 dito.

Tilvärkningens varde härföre utgör R:dr 086.
Utgifterne pâ desfe II år:

Arbetslöner - - R:dr 2018:21: 2.
Arfvoden - - - - 293; 4:2.
Expenfer och Råkenfkaperhe - - 274:I8;-~
Hyror och Reparationer på

Faftigheten - lorî44î4'
Redlkaps förlikning - - - 43: 1 ï r.
Förfälgnings Provifion = - - 13T : : 8-

R:dr 2866:12: f,

Arbetshufets nuvarande förmånliga be¬
lägenhet, utom förenämdé förluft, förvarar
få val fôrila fonden, fom de tillflutne |:dels
procent af Bouptekningar och Fattig ande¬
len af böter, och det älven med någon vinft.
Hvilket fynes af följande:
Balance Extradt utur Hufvudboken vid Fri¬

villiga Arbetshufet i Norrköping.
Den i:fta Januarii Ï79&

Debet.

"Fonden, fom år 1784 till Arbetshus
Inrättningen fubfcriberades R:dr 4231 ——

I pro-
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| procent af Boupteckningar, fom

tillfallit Arbetshufet åren 1784,
8y och 86 j men federmera i föl¬
je af Kongl. Refolution på Prå-
fter/kapets befvär uphörde R:dr 2281 3: I.

Fattigas andel i Böter ifrån år 1784
tili I79? . . . 2fi:26:iQ.

Arbetshufets Skuld för ett förfkutit
förlag . . . 100: — —

Vinft .... 2y:ay:io
R:dr 1028: 7: 9

Crédit.
Arbetshufets tillgång.

Rudimaterier af Lin, Blår och
Bomull . . . R;dr 200:25:3.

Uteftående hos Arbetsfökande . 28:18:6.
Garn uti Magazinet 4 . . 25-1:19:5-.
Vafr.ader dito . * . 49: 8:3.
Redlkap och Inventarier efter ned-

fatt värde .... 11:10:6»
Faftigheten vid Bråddgatan Brand-

förfåkrad till 242: 34. . . 233:16:—
Casfa behållning » » k 5-3:47:8.
Fordringar alle fåkra . . öoo: 6:2.

R:dr 1028: 7:9-

Uppå fådana Grunder har Frivillige Arbets¬
hus-Inrättningen i Norrköping bliivit upfört
och fortfatt. Styrelfen vårdas ånnu år 1797
af Herr Landtulls-Infpeftoren E, A, Bodmanoch
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oCh Fabriqveuren Herr Rådman Martin Sddf
och gifver, båfla utfickt till ett oafbrutit bi¬
behållande.

Cederlinfke Donation for Fattige
B a r n.

Framledne Handelsmannen i Norrköping
Herr Lars Cederling har, enligit Teftamen-
tarilk Difpöfrtion af den 31 Augufti 1786,
på 6. tunneland 27 kappeland Frälfe åcker,
famt ett ytterligare under d. 9 Februarii i?88,
på 4§ tunneland Frålfeäng, tillfammans H
Tunne-och 4 Kappeland Frålfejord vid Norr¬
köping 5 förordnat, at efter defs död, under
Oiai Kyrko - Råds vård och ftyrelfe, denne
Jord på 10 a ï2 års tid genom Auötion bör
arrenderas, och den däraf blifvande Arrenda-
Summa för hvilken Arrendatorn fullgiltig Bor¬
gen ftäila bör, famt till hälften hvarje hälft
ar inbetala, uti evårdeliga tider bör använ¬
das till Fattige Fader och Möderlöfe men lik¬
väl under Lofl. ågtenfkap födde Barn, at vid
tjenlig ålder lära dem läfa innantill i Bok,
famt utan till låfa och få kundlkap af de fem
Chriftendoms Hufvudftycken, och Lutheti
förklaring däröfver; men under den tid fora.
Barnen hållas till Lärdemen, måfte de äfven
underhållas med tarflig föda och nödvåndige
kläder, famt husrum och fkjötfel, få at de
icke må nödgas gå Staden omkring och tigga.

M m Kyr-
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Kyrko-Rådet har ock redan efter denne
Minnesvärde Medborgarens död, börjat värk.
ftäiliglieten enligit dels förefkrift, och den 1

Julii 1790 bortarrenderat förenämde Jord på
12 års tid tiil högfla anbudet Riksd:r go: 13:
6., famt däremot till den miniibjudande, rnen
tjenligafte upfoftrings vård, med Guftafvian.
fke Barnhus Dire&ionen ôfverenskommit, at
för närnde ärliga Arrende-Summa upfolira och
underhålla Sex Barn, hvilka af Kyrko-Rådet
efteï Teflators före/krift antages. För at åt-
Ikilja dem från Gufiàfvianlke Barnhus-Bar'
nen, båra desfe Sex, Cederlinglke namnet uti
mäsfingsbrickor på råckarne.

C AP. IX.
Om Norrköpings Stads Ptibliqve

Scholar.

Om Norrköpings Trivial-Scholas ålder och
Stiftare vet man ej något at beråtta, emedan
de gamle Annotations-Böckerne vid Scholan
tillika méd de ôfrige Documenter, och Skrif¬
ter famt Böcker, genom Ryfka branden år
1719 den 30 Julii, dels blifvit iemnade tills
Iköfvels, dels uppgått i rök. Det enda man
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trovärdig fåkerhet kan (äga ärt att i
Norrköping var redan Schola 1^2, ty dä
var Clauäius Bothviäi den åldre Reftor fom
biifvit förut Magifter i VVittenberg iyfr.

Af hvad namn då för tiden denne Scho¬
la varit; kånner man ej. Uti Drottning Chrï-
sfiNae tid, blef den en Trivial - Schola och
Dnings-Staten (liftades af henne rÖ4gj famt
(önfirmerades af Konung Carl Gustaf iöf2.
£fter ofvanförut nåmde Brand, blef Scholan
och Reflors Bofiållet, fom Legat under ett och
famma tak, åter igen uppbyggde af tråd.
Byggningens början tkedde d. 8 Martii I72r.

Högdfalig Konung Frifdric Ikånkte der
till 3600 Dal. K:mt och CoIIefter öfver he¬
la Riket blefvo af höga Ofverheten bevillja-
de och påbudne hvil ka tid efter annan inflåto.

Efter flerfalldiga omlagningar, få på Re-
flors Boftället fom på Scholan, ftodo ännu fam¬
ma yttre väggar qvar till medlet af år 1707.
Scholan ligger vid Kyrkogårdens ringmurs
öftra ända på Kyrkogrund, uti Qvadraten
Kyrkan eller Storkyrkan. I Scholan äro 4
Clasfer: uti hvar och en clafs docera fär/kil-
te lärare, nämligen Reflor, uti fjerde, Su-
premus Collega fordom Primus uti tredje,
liitermedius Collega uti andra, och Ultimus
eller Apologiflen uti Råkning Clasfen. Desfe
Clasfer voro i fednare tider, dels med tim¬
merväggar , dels och med mur afikilda, få
att ej forl och (loj till hinder, få val för Lå¬
raren, fom Lärjungen måtte höras. Förut ut-

M tn 2 gjor-
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gjorde brädlkrank den enda fkillnaden emef-
Jan Clasferna, uti hvarje Clafs var en kake¬
lugn inrättad. Förut var en enda fom Ikulle
upvârma alla Clasferna.

Kongl. Scholae-Ordningen af den 4 Fa.
iruarii 1724 följes, undantagande, at har bör¬
jas klockan 7 om morgonen, då alle Scho-
lsegåsfarne famla fig i fjerde Clasfen till Bön.
gjöring och Bibelläfande till klocka-n 8, der-
efter går hvar och en till fin Clafs ock blif-
ver der till klockan 10, då en af Tertianer-
ne utropar på Latin, att klockan har flagit
10, härpå gå de åter allefamman hem till
klockan i. Eftermiddagen, då de åter in¬
finna fig hvar uti fin Clafs och förblifva der
till klockan 4, då återigen en af Tertianer.
xie utropar på fa m ma Språk att klockan ar 4
llagen. Vid klock - utropet få klockan 10 f.
m. fom kl. 4 e. m. famlas alla gåsfarne till
Bongjörning och Sång i 4*.de Clasfen. I Fal¬
let iör at hvar Lärare borde göra Bön, hvar
morgon i fin. Clafs och låta dem låfa i Bib-
len lå hafver den ena Läraren efter den an¬
dre fin få kallade Bönevecka i ordning, nem-
ligen RecFor, Suprem us Collega o. f. v. Re-
étor låfer både den Lëflion, fom Kongl. Scho-
las-ordningen honom förefkrifver, lamt den
upphåfne Conre&ors Legion Supremus Col¬
lega läfer den honom efter Scholae-ordningen
tillhörande Leflion.

Intermedius Collega låfer både den Le¬
gion fom egenteligeo hörer den andra Clas¬

fen



Norrköpings Minnei 449

/en till efter Scholae- Ordningen fora och ne-
derfta Clasfens Legion; ry uti Apologifiens
Qafs läfes endaft Chriftendoms kunlkapen,
SkrifVa, råkna m. rn. men ingen flyttning
bfjfver vid Examen anniyerfarium ifrån den
filinämde. Klockan 10 f. m. om Tisdagar
0ch Torsdagar, i.trer Stadsklåckaren ungdom-
men Sångkonften. Nu for tiden Landskloc-
karen Hellftröm. Nu varande Re/for Scholae
i Norrköping hafver i lön 86 tunnor, 2g-§§
kappar Spannemäi: neraligen, af Offra Sten-
b; Fôrfamling 42 tunnor ty kappar hälften
Råg, och hälften Korn, och af Chlra Eneby
Förfamling 44 tunnor i 3-i| kappar -f Råg
och |:delar Korn. Defsatom åger han i Pen-
ningelön Soeknegången af St. Johannis För¬
famling, fom vanligen beftiger fig till om¬
kring 2 Riksdtr han har äfven Bolfålle, fom
beffår af 3 Kamrar, Sal och Kök, farnt 3 : ne
Vindar ofvanpâ. Uthufen åro Brygghus, Stall,
Skjôfve och Kallare ra. m. hvitka underhål¬
las af Staden. En liten kryddgård belägen
in vid Skolan, är och ifrån äldre tider Re-
ftorn tillärkänd fåföm hörande till hans lön b).
Coliega Supremus åtnjuter nu i årlig lör»
kronotionde af Offra Enby IO tunnor 211

M m 3 kap»

b) Ånnu har man ef fltt någon upplysning om
ru det kommit till, att Stads-Comrainiftarns tomt
ftråcker fig till Knåppingsbergsgatan, aen Reders åt
mer ån till hälften afftympad. Enligt fornfäge»
lårer Reciors tomt varit lika ftor med Stads-Com»
miniftren.
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kappar | Råg ftdelar Korn, af Oflra Stenby
Î tunnor 4 kappar hälften Råg, och hälften
Korn, famt af Vellra Husby 1 tunna 20 kap.
par ~ Råg f:delar Korn. Summa 17 tunnor
13 j Kappe.

I ftället for den förut brukade befvärli-
gä Socknegången' af Staden, ärhåller han äf¬
ven fom Intermedius Collega hvardera 600
Dal. K.'mt utur Stadens Sjumanskammare.
Socknegångspenningar undfår han afStyreflad,
Eneby, Qvillinge med Simonftorp famt Borg
och Löt, fom förr utgjorde vid pafs 240
Dal. K:mt, han har åfven 2 Collefler i Stads-
kyrkan. Intermedius Collega får ingen Span-
nemålslön, men har utom de ofvannamde 600
Dal. K:mt Socknegångar af Kimftad, O. Stenhy,
Dagsberg och Furingftad, fom förr utgjorde
©mkring 140 Dal. K:mt, han får och någon
tillökning på fin Lön utur Tertials Casfan i
Linköping. Han ärhåller äfven 2 CoileAer i
St. Olai Kyrka. Apologifien lönas af Stadens
Casfa och har nu för tiden 900 Dal. K:mt,
dock få at Centonalen deraf bör innehållas. Alt
fedan 1788 års början har denna fördubbling
af lön varit. Förut hade Apologifterna år-
hållit och qvartalsvis om året bekommit 4fO
Dal- K:mt, men genona Collegernes befvär
vid Riksdagen 17^6 och Kongl. Maj:ts nå¬
diga Refolution derå den 7 April famma år,
hungnades äfven Apologiften med ifo Dal.
K:mts tillökning. Han har järnvåg tillökning
på fin lön utur Tertials-Casfan. Åger åfven
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fymån, att fâ 2:ne Colleter om aret i Stads-
jyrkan. Ingen af CoJlegerna har fria husrum,
antingen. mâfte de fordenfkull hafva Condi¬
tion i fädana hus, der de tillika kunna få bo
eller hyra fig rum för dryg betalning.

Enligt Skole-ordningen börjas Vår-ter¬
minen genaft efter Kyndelsmäsfo -dagen och
lliitas 8 dagar för Midfommaren. Hölle- ter¬
minen börjas vid Bartholomaei och Hutas Luciae
feg, Vid hvarje Termins Hut hålles altid
Hl mån Examen hvilken Kyrkoherden i St,
Olai Fotfamling fåfom lnfpeflor Scholae öf-,
ver va rar.

Flyttning Iker endafl. hyarje Midfom-,
mar, då äfven de Premier hvilka uti nedan
intagne difpofition af Nyftrömlke Teflamen-
tet utdelas. Trivial-Skolan har förut endaft
ägt ett Capital Rd:r33: l6 fs. Banco, gifvit
at framledne Borgmåftaren i Norrköping Herr
Carl Johansson den 30 iApril ;7o8, hvaraf
räntan årligen af Reéfor Scholae till fattige
och fnålle Scholae Gåsfar utdelas, men genom
framledne Grofshandlaren i Stockholm Herr
Carl Magnus Ny/froms betydeliga Tefiamen-
te år 1793 till flere Publiqve Inrättningar,
har äfven denne Trivial-Schoia, fom däruti
för T^tdel redan fått em.ottaga Riksd;r y,200
Specie, under Olai Kyrkoråds värd; vunnit
en fåker ftyrka för ett fördubblat framtida
gång.

Kyrko-Rådet tillika med Scholans Lära¬
re, hafva ock till vinnande af denne friko-

M m 4 ftige
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ftige Gifvarens nyttiga fyftemål, ej mindre
än till defs oförgäteliga minne öfverenskom-
mit, om båfta fåttet at använda den däraf
tillfallande räntan. Projeölet är ock underftält
Hôgvôrdigfte Herr Doctorn Ordens Ledamoten
och Bi/koppen Lindbloms famt Linköpings
Dom-Capiteis uplyfiare granikning, innehål,
let och ftadfäftelfen uplyfes af följande:

1797 d. if Februarii höjts ett Conoilium
Scholafticum, med St. Olai Kyrko-Råd Re-
étor Scholae och Colleger uti Norrköping,till
llutelig öfverläggning och faflftällelfe om bå-
fla fättet at använda Räntan af framlidne
Grofshandlarens i Stockholm C. M. Nyftråms
Teftamente till denna Stads-Stor-eiler Trivial-
Schola, närvarande:

Ordföranden Proflen och Infp.e<hor Scho,
1» A. Grénbergcr.

Rådman Martin Sdäf.
Rådman och Riddaren Daniel Weysrin.
Rådman Johan Sandberg.
Fabriqveur Joh. Aug. Sdåf.
Fabriqveur Cor. Furchtnich.
Re&or Scholae Pet. Holmberger.
Coll. Sch. Mag:r Joh. Thilander♦
Coll. Sch. Mag:r Pehr Herfxuman.
Apologiften Lars Bjårling.
Och afgjordes förberorde ärende på fått

fom följer:
Sedan y200 Riksd:r Specie från Ny-

jlromjke Sterbhufet genom defs Executor Te¬
lia-
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jfamenti Herr Bruks-Patron Lor. Gårges j
AtikilHge Remisfer till Kyrko.Rådet nedkom¬
mit för denna Stads Stor-eller Trivial-Scholae
förson, hvaraf Capitalets Förvaltning af Re-
fpective Stads-Förfamiingenhårftådes blifvit
Kyrko-Rådet updragen få, at räntan må till
fattige och Ikicklige Scholgosfars nytta kom-
nia: få, emedan enligt M meddelade under-
råtteifen om Sterbhus-Utredningens nära flut,
intet eller föga betydligt tillikott lårer vara
at förvänta pä denna redan, anfenliga Tefta-
ments Fond, anfågs-en faltftåld beftåmmelfe
af räntan för Scholungdoonens underftöd, up-
muntran och undervisning nödvändiga ochblei
dårföre genom no,gare ölverlåggning af de för¬
ut upgifna generella Förflager till Stipendier,
privat Information och Praemier fedan endaft
utdelning i Prxmier funnits mindre nyttig nu
uptåttad och fladgad följande.

Författning or/t Nyjlromfke Tefiaments ~
Räntans användande för Stor-Schofas Piltarnas
nytta i Norrköping, till fä kallade:

1:0 Nyftrömika Stipendier, 2:o Privata
Leftioner, 3:0 Privata Läfe-och Prsmii-Böc-
ker, 4:0 Publique Praemier med efter/krifna
anftalter och reglor.

l:o Nyjirômjka Stipendier
anflås til , . X20 R:dr årl.

Som fördelas fa, at
5 ft.blifvapi 8 R:d.hva'rdera om året i 3 ârgôr 40 R:d«
4 ft. . . 10 dito dito - dito 40 dito.
3 ft. - - 13:16: dito - dito - - 40 ditp.

Summa 120 R:dr
M m y Här-
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Härvid iakttagas följande Punfter:
1 At Reflor Scholae och Docentes genom

famrâd fôreilà härtil fâdana fattiga Schol-gos-
far, fom åro fkickelige ämnen, flitige och
dygdige, famt hafva förefats och luft at fort-
fätta fina Studier få i låsnings-fom ock räk-
nings-och /krifnings-vägen,

2 Behöfvande Scholaegosfar, fom befin¬
nas hvarken hafva fattnings - gåfva, böjelfe
och drift at låra, eller fedigt upförande, bö¬
ra icke bibehållas i Scholan, mindre undfå
Stipendier.

3. Skulle någon af de utnämde Stipen¬
diater blifva vårdsiöfe och odygdige, få at
de fôrfumma Scholan och fina Studier, eller
börja lefva ofkickligt, famt icke ändra fig ef¬
ter fkedda påminnelfar förfi af Docenter och
Reötor och fedan af Infpeötor: få /kola de¬
ras Stipendier dem fråntagas och de återfå¬
ende åren gifvas åt andra.

4. Stjpendii Penningarna få icke mifs-
brukas till obehöriga ändamål, utan genom
Docenternas omforg användas forft till nödi¬
ga Schol-Böcker, fedan genom anhörigas vård
till otimgångeliga behof af kläder och under¬
håll , famt om något deraf eller hela Sum¬
man kan fparas, få anftaltes om defs fåkra
förräntande till framdeles fortfåttning af de¬
ras påbegyodta Studier.

y. De fom åtnjuta Stipendier få inga
fårfkildta Prsmier.

6. Sti-
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6. Stipendiaternas framfleg oeli upforan-
I is efterfrågas hufvudfakeligen uti de Publi-

qve Examina.
2:0 Nyftråmjka Privata Le¬

gioner, till - - 120 R:d. år¬
ligen, fom indelas på de från Publiqve läs¬
ningar lediga dock för hvart ämns olika och
farfk.il äta timmar.
z:o Àngeljka Språket, 4 timmar i vec¬

kan från kl. IO till Ii. om Mån-
Tis-Tors-och Fredagar, mot årlig
lon 20 R:dr

2:0 Franfyfka. Språket, 4 timmar i
veckan från 1 till 5 e. m. om Ons-
och Lördagar, mot årl. Salar: - 20 dito.

3:0 i Tyfka Dito, 4 timmar i veckan
från kl. 10 till 12 om Ons-och Lör¬
dagar, emot dito . . 20 dito.

4:0 i Naturql - Hiflorien, 4 timmar i
veckan från 3 till y Ons-och Lör¬
dags e. m. emot dito . . 20 dito.

5:0 i Mufiqven, för Violin och Sång,
2 timmar i veckan, imelian 11 och
12. Mån-och Torsdagar, emot dito 10 dito.

6:0 i Dans - Schola, för 4 Scholgosfar
hvar termin imelian y och 7 e. m.

på tjenlig tid, emot . . Lo dito.
7:0 i Ritning, 2 timmar i veckan från

4 till y om Mån - och Torsdagar,
emot ..... 10 dito.

Tranfport 110 R;dr
8:0
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Transpart noR;dr
8:a i Skrfning och Bokhålleri, 2 tim.

timmar i veckan om Tis-och Fre¬
dagar från 4 till y, emot . 10 R:dr

Summa 120 R:dt
Härvid iakttagas följande Momenter;
1:0 At desfa privata Legioner hällas al.

la i Scholan för ledigare rum och bättre till-
fyn, förutan Dansning och Botanifka Excur.
fioner.

2:o At endaft intagne Schol-Piftar få be¬
gagna fig dåraf, ock böra de af andra utom
Scholan icke lida inträng och, hindras.

3:0 At de Seholgostär, fom med Föräl¬
drars och Anhörigas vilja hafva luft at betjä¬
na fig däraf, få nyttja en eller flera af des¬
fa privata Föreläsningar, då likväl deras Do¬
center pröfva dem vara få för fig komna uti
de Publiqve Läro -ilycken, at de icke efter-
fatta fina framfteg dåruti, i hvilket fall få-
dane ännu böra dröja en eller annan Termin
rned de Privata.

4:0 Skulle någre Privatifter vifa mindre
böjelfe för, och flit med, desfa privata Le-
ctioner, eller därigenom förfumma de publi¬
qve: få affkiljas de från de privata öfningar*
na, från en eller alla, till defs vidare för-
kofran och drift hos dem vunnits i de all¬
männa Scholftycken.

y to De privata timmarna böra lika no¬
ga och flitigt fom de Publiqve utan förfum-
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pielfe å någondera fidan fullföljas ifrån Ter¬
mins allmänna början till defs flut. Och
/kulte någon Docens få oundvikeliga förfall,
få måfte en af de öfrige anlitas at gjöra
àefs vices.

6:0 Docenterne vid Scholan, fom båfl
känna och kunna ftyra Gosfarna anfes fåfom
de tjenligafte till desfa privata Ledtioner i
Språken och Natural-Hiflorien, at åtaga fig
en eller flera. Men fkulle nrgon Ledtion af
dem ej kunna eller vilja betiridas, få föker
Redlor och Infpedlor at anlkafïa någon i Sta¬
den varande Adjundt, Informator elier annan
tjenlig man i ftället därtil.

hör närvarande har Redlor Holmberger
åtagit fig Natural-Hiftorien, Mag:r Thilander
Angelika Språket, Mag:r Hertz,man det Fran-
Ika, Apologifien Bjårling det Ty/ka, Cantor
lleilftråm Mufiqven, Danfen Herr Decreeux
Ritningen Solfjådermålaren Ahlborg, famt
Skrifningen och Bokhålleriet Bokhållaren
Severin.

7:0 Om få nu eller framdeles händer, at
ingen pasfande Dans - och Ritmäftare eller
Skrifvare för 6:te, 7*.de och 8:de Ledfion
/kulle fås ; få användas de Summorna til an¬
dra privata öfningar, hvartil någre gosfar
kunna finnas fkickelige, fåfom at lära Navi¬
gation, Måla, Svarfva m. m. eller anfiås des¬
fa Penningar til Publiqve Premier.

8:0 Til Dans-Scholan böra de gå på en
beqvämlig tid, imellaa Pâikoch Pingft och i

Sep-
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Septembris och O&obris månader, elJer kun¬
na alla 8:ta pâ en gång för hela året läras.
Dansmäftaren anmodas at jämte danfandet va¬
ra angelägen om at ôfva gosferna i Ikickelig
kroppsftälninggång, complimenter och o-
tvungna rörel fer.

9J0 Ôfning i Styl, Skrifter och Bokfö¬
rande är hufvudfakeligen tjenlig för de äld-
fta och mäft öfvade Gosfar i Räkninge-Clas-
fen, fom årna fig til allehanda Skrifvarefys-
lor, Fogdetjenfter, handel m. m. andre böra
därmed ej hindras.

10:0 Til Mufiqven admitteras blott de
äldre, fom hafva god röft och godt gehör;
de andre afrådas därifrån. For dem åter,
fom äga naturlig fallenhet och utmärkt hug
därtilj antagas på förfök det fått, at fedan
de alla lärt Scalen och känna Noterna, fpe-
las 3 dammigt, då de mera öfvade ombyta
imellan Prime och Bafe, och begynnare gjö-
ra lätta Seconder. — I början fortfares län¬
gre tid med Pfalmer och kända Sångftycken,
Vifor och Arier: fedan bekandta Marcher,
Minuetter och Contradanfar; omfidor fimpla
Trior, Qvartetter och Symphonier, fom aro
jämnfylligt fatta och cantabia. —— Gosfarne
vänjas frän begynnelfen, at fakta utfjunga
Noterna och omfidor ord jämte och under det
de fpela. —- De fkickeligafte Sånggosfar ta¬
gas afven frie från fången, gå up Mufiqve
timarna, låra fig Noterna och fjunga dem
jämte de andras fpelande, hvilket icke blif-

ver
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rer for dem fvårt, når låtta Rycken ufur re¬
na och låtta toner af kånda Melodier nyttjas
och de tillika hjelpas af Violiftema, hvilke
ockfå häraf upôfvà fitt gehör at gripa rent.

irito Uti ritning urtdervifas de öm grund¬
leken och teckningen delarnas proportioner,
1/iisfidorna för dagen och ikuggornas orden-
teliga firek, efter rediga Exemplar i början;
men omfidor vlnjas de at efter Naturen af
föreftäida faker, hus, blommor och ändteligen
lefvande djur, gjöra teckning med ikuggor.

12:o Natural Hiftoriens ämne lampas ef¬
ter årstiderna. — Våxt-och Djur-riket före-
ftållas om våren, fommaren och höifen famt
Stenriket under vintermånaderna. — Förft
lära de Indelningen af hvart rike i fina Clas-
fer, de i Sverige allmännafte genera och i
orten vànligafie Species famt hufvuddelarna
af objeflerna. — Sedan underråttas de öm
fåttet at ikilja Clasfer och genera famt exa¬
minera de tydeligafte Species. Då denna
började Öfning kan framdeles tjena dem at
vidare uparbeta fig fjelfva häruti, med til-
bjelp af Syftematiika Böcker.

13:0 Til method för Språkens lärande
följes på prof denna ordning: Förlt gifves en
hel korrt Läxa, fom förelåfes af Docenten,
Öfverläfes hemma af Gosfarna, då någre af
de mera öfvade hjelpa och höra begynnare,
uprepas af alla naiia timma, och ny läxa fö-
refättes; men med detta bör tiden ej längre
Utdragas, hôgft ï timma. Desfa iåxör tagas

i bör-
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1 bôrjaft innantil af Exempeln öfver ordens
rätta uttal, fedan utantil på Schernata Norai-
îium och Verborum, dåreft«r af glofor på
particlar och de allmånrtafte faker, ändteli.
gen på Samtalen och fiuteligen på Verba A-
nomala och det nödigafte af Syntaxis. — En
dylik läxa bör vara fådan, at den ej myc-
ket fysfelfätter dem och hindrar deras Pub-
liqve ftyckens ofverlåfande. -— Sedan Ex-
pliceras det öfriga aï tiden endaft 2 gånger
kvart fiycke, 1:0 af Docenten och 2:0 af de
bättre, då de fom åro begynnare flera vec¬
kor igenom blott hora på. Ömfider kunna
Proveétiores bjuda til at i;o explicera lätta
pasf3ger och a:o incipi entes at repetera det
efter, då Docens rättar uttal och fvenlkan.
— Vid Expliceringen genomgås ïôrft det,
fom finnes i Grammairerna oforfvenfkadt af
Bref, Fabler, Hiftorier och annan ChreRo-
inathie, och federmera antages en god och
Sjenlig lätt Auftor. — At lära IRrifvå des-
fa fpråk torde hvarken framfieg eller tid tåla.

3:0 Nyjiråmjke Lâfe-och Premii Böcker
for Privatijier, til » . 3° Riksdtr

Härvid märkes at:

rrö Lä/e-Böcker inköpas i hvarje ämne
få många, fom Gosfafnäs antal i hvar Le¬
gion fordrar, då 2 kunna nyttja en bok.

Desfà Böcker få icke aliénait brukas un¬
der läsningen i Scholan, utan ock för bättre
Sfning medtagas hem, dock med anfvar öm
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& förftöras, och böra vid Terminens flat
jfllemtias fâfom Schols- Inventarier till förvar
för framdeles bruk, till defs de blifva utnöt¬
te och nye behöfva åter köpas.

För Ångelikan anikaffas och följas för
det närvarande Kraakens, för Franfyikan
Stridsbergs och för Tyikan Stridsbergs Gram-
mrtirer, för Natural Hiftorien Hoffbergs Växt¬
rike, Retzii Djurrike och Mineralogiika up-
iiällning. Auftorer i Språken, i Bokhålleri,
några pasfande kopparftick för ritning och
muficalier kunna efter behof förflcaffäs.

2 Premier för Privatiser gifvas endaft
i Böcker, Ritningar, Förfkrifter och Inftru-
menter åt en eller två af de flitigafte i hvar
Leftion.

De köpas för den del af 30 Riksdaler
fom återftår fedan nödige Låieböcker blifvit
inköpte.

Docentes utvälja fjelfve desfa Böcker ef¬
ter tillgången af Premii-Summan, i famma
Språk eller ämne, fom Privatifterne gjort mä-
fta framfteg. Inuti dem ikrifves: Premium af
Nyftrömlka Teftamentsräntan till N. N. för
flit uti ... . 1797.

De fom förfummat flera timmar och icke
vifat fårdeles luft och arbetfamhet få inga dy¬
lika Premier af hvad tilftånd de ån äro.

Desfe Premii Böcker utdelas efter Ny-
ftrömlke Privatifternes Examen, fom altidin¬
timeras i Vecko-bladet, och hålles en dag
för eller efter den PubliqYe Examen.

N a 4:0
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4$ Pr/tmier fôr de Publique Läsningar

èii • » • • • 70 i\iksdîr.
Härvid iakttages:

ï At de utdelas hVar Midfommar eftet
Examen lika fom Stipendier och privata Pra-
mier, fedan Gosfarnas förhållande hela året
igenom huMlîï kännas.

2. De Fattigare bör förnämligaft härvid
gjôras affeende pâ, da de varit flitige och
dygdige j men förfumelige, tröge och ofedi-
ge kunna icke belönas, förrån de framdeles
vifat mär.kelig förbättring.

3. Särdeles Ikickelige och utmärkt fnäl-
Î® Gosfar, ehuru mindre eller icke behöfvan-
de » böra ockfå til upmuntran och täflan und¬
få Premier.

4. Docentes, fom båfl kånn3 Scbolgos-
farnas behof och fkickelighet, beflämma des-
fa Premier efter gemenfam öfverlåggning och
utdela dem antingen i angelägna och briftan-
de Schol-böcker eller i Penningar. För de
mindre behöfvande, fom förtjena Praemier
och förut hafva Scholböcker, pasfar det bäft
at för Prœmii Penningarna köpa och gifva
dem en tjenlig Bok, med anteckning inuti:
Prsmium för flit Publice till N. N. &c.

y. Skulle några Teflamentsmedel vidare
tilkomma från Nyfiröm/ka Sterbhufet, få för¬
ökas desfa Prœmier genom räntasa dåraf.

Sluteligen pröfvades nödigt at:
Alla Stipendier, Salarier för privata L*-

ölioner, utgifter til privata Läfe-och Praemii-
Böc-
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yôcker, famt publiqve Praemier uptagas af
geåot Schol® uti en inrättad NyftrSmfk Te.
Jiaments - Bok, få at årligen utgifna Summan
af desfa Råntemedel där utföres.

Stipendiater och privata Docenter teck¬
na under hvar fin undfångna Summa blott
desfa ord: ^itterar N. N.

Privatifter och de Gosfar, fom århållit
Praemier, upföras på Examens Catalogerna
uti fârlkildta Columner, och af desfa Regi-
fter fkrifvas vid hvar Midfommar 2 Exem¬
plar, hvaraf det ena efter vanligheten öfver-
lkickas til Ephorus, och det andra förvaras
af Reöior jämte Nyftrômlka Teftaments-Bo¬
ken, fåfom en redovisning för desfa Premi¬
ers användande.

Reölor Scholas. och Infpefior åtaga fig
nårmafte tilfyn öfver denna Författnings no¬
ga iakttagande, och at defsutom ett Utdrag
härutaf öfverfändes til Max. Ven. Confiftori-
um i Linköping för at til mera kraft vinna
defs bifall, med vördfammafte anhållan tilli¬
ka det täcktes Högvördigfte Herr Doflorn,
Bi/kopen och Ordens Ledamoten, fåfom Öf¬
ver-Styresman och Ephorus öfver de Publi¬
qve Scholors få Docenter fom Ungdom, med
defs Embetes myndighet och nit nöggunftigt
ftyrka denna Inrättning» drift och framtida
beftånd.

Sedan föreftående Författning år på nå¬
gra år fölgd, och de förbättringar, fom af år-
farenhet kunna finnas nödvändiga och nytti-

N n 2 ga,
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fa, blifvit vidtagna! få fökes i underdånig,et därå Kong!., Maj:ts Nâdigfia ftadfäflelfe.
Upiåfl och irkändt. Ut fupra

A. Grånberger.
Dan. Weyerin. Mart. Sddf. Joh. Sandberg.
Joh. A. Sddf. C. Furchtnich. Pet. Holm-
Berger. Joh. Tihlander. P. Hertz.man. L.
C. BjSrling.

Lika lydande med Originalet in|ygar,
Pet. Holmberger.

Utdrag af Protocollet, hållit i Llnkopingi
Dom-Capitlet d. 52 Febr. 1797.

S. D. ïnlemnar InfpeAor'- Scholae i Norr¬
köping, Proften och Kyrkoherden Magifter
Anders Grônbefger et af honom och Refp.
Kyrkorådet derflädes, i famråd med ReAor
och Collegerne vid berörde Scholae, den i?
bujus uprättadt ProjeA til Författning om
JVyftrömlka Teftaments Räntans, användande,-
I kraft hvaraf den, enligt Teftators yttrande,
fkulle komma ät difponeras dels til Premi¬
er och Stipendier ät Studerande Ungdomen,
dels til Lönetilökningen åt Scholans Lärare
och andre för lemnad Privat undervisning u-
ti Angelika, Tylka och Franfylka Språken,
famt uti Natural-Hiliorien, Mufiqve, Dans,
Teknittg, Skrifning och Bokhålleriet} under-
ftållande Confiftorii pröfning, om icke värk-
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j?ällig^eten håraf kunde göras fôrfôfe på någ¬
ra är, innan å denna Författning med de
förändringar däruti, fom i anledning af er¬
farenheten ech locale omftändigheter torde
finnas nödige, Konungens Nådiga faftftållel-
fe borde fökas m. m. . ,

Resolverades,
Ehuru Confiftoriurn, fom med tilfrids-»

fiällefe inhämtat infpektorsSchoiae med Refp,
Kyrkorådets uplyfia upfåt, at gifva åt Ny-
ftrôtr.lka Donation all den vidd osh nyttiga
värkan, fom <SaJ. Teftators goda affigt och
itadens förmohn kan fordra, för fin del an-
fer det gjorda Projektet antagligt af ån flere
omftåndigheter, fom Ikulle främja. Kyrko-rå-
dets förherörde upfåt; likväl och fom ton
och forfarenhet fäkraft uptacka och bereda
de tilförlitligafie framtida a nit al [ter; få före¬
nar £ig Confiftoriurn med. Infpe.ctor och Kyr-
ko-Rådet at det förilagna. Projektet fôrfôka
under tilräcklig tid: lårandes Inlpektors och
Docenternas upmärkfamhet ju förr defs håld-
re updaga Projektets mer eller mindre fôr-
bätterlighet och anvåndlighet, h varom Con-
fiflorium införväntar Berättelfer vid Termi¬
nernas flut. — Hvilket til fvar fkulle genom
Utdrag af Protoeoilet meddelas. Ut kupra.

In fidern '

P. Kernel h

N n 3
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Ankom den 7 Februarii 1797 — hvar-

på anftalt ftraxt gjordes med Nyftrcmika pri¬
vata Legionernas början.

A. Grönbergen.
Lika lydande med Originalet - Aflkrif.

ten, intygar.
P. Hoimberger.

Stadens Vällofliga Magifirat och Refpe-
Aive Borgerlkaps 24 Åldlle, fom af årlig
årfarenhet funnit Ikadan för Staden och Schol-
hufens både ofta och koftfamma förbättring;
hafva vid tilfälle af Lånets Hôfdinge, Con¬
tre- Ammiralen och Commendeuren af Kongl.
Svärds-Orden med Stora Korsfet Högvålbor-
ne Baron Hr. Fr. G. Stromfeldcs hårvaro, om
våren 1797, gjort nödig underhållning, för
en rymligare nybyggnad af ften. Hôgbe-
niälte Herr Landshöfdinge m. m. famt Lin¬
köpings Vener. Confifto'r. behagade icke alié¬
nait därtill famtycka utan ock föranleda, at
uti famma Publiqve Byggnad, Boftållen for
ReAor, Stads-Comminiftem, och Stads-Kloc¬
karen, mä under ett tak, på Stadens Inne¬
vånares bekoftnad ofördröjeligen blifva up-
förde, och det efter tidens uphundne konft
och i likhet med desfe Åmbets och tjenfle-
måns famtidas beqvämlighet. Fölgden dåraf
« redan fynbar, i det at både Reflors och
Comminifters Boftållen famt Hufet är bort-
fåldt och undanröjt, grunden redan för de nya,
'med tjenligt ruftningsvärke och Stjernlag af

Tim-
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TjiTimer pâ pâ'ar nedlagt, famt Grundmurar-
vi til i en betydlig de! innan vintern upfôfde.

Denne ypperliga och koftfamma Byg^-
|afl vid Öftra Kyrko o:h Scbolee - gatorne
'betken, kommer at inrymma 73 älriår.i
IJticd och 22 alnars bredd, aï 2:ne våningass
höjd med 2:ne vinskamrar och en rymlig vind.
Reitor, 'Comminitter och Stads- Klockaret i»
j nedre väningen deras BoftSHsiiiflft®,1 famt pä
fården nödige uthos, och i den öfre blifvçr
atom läs-rum för Re&or och Comminiaer ,

famt dirige .Lärare, fyra ftdrre rum för Tri-
viai-Sehoian, famt ett iförre Auditorium med.
Bibiiotheqve.

En Handlande Ledamot i detta Samhäl¬
le, har redan iemnat en utvald Bokiämiing c),

N n 4 den
ç) Bckförrådet hår vid Scholan Sr 178?, beftod i ttt,

Broocmans Bibel in 41.10, famt i 7 Chartor up6 Il-
firade på våf. Efjer hand tiitog det, få at Sr 17865
àrhôll Scholan d. IO Junii 2 Glober, genom Has*
delsmannen Joh. Kuhlnmns frikoftighet : d. 26 Au-,
gufti Lexieon Upfalienfe i 2 Tomer af Joh. Nic¬
ks Lindal. Lotters ftora Charta ôfver Europa up-
kliftrad på Våf med lit blåfärgade trifoderal utaf
aflidne Bokhållaren vid Måsfingsbruket Vim.an d,.
12 Dec. förutnämnde år. Ar 1787 den 7 Martii
fick Scholan til fkänks Sjögrens Lexscoa af Råd¬
mannen Jåderholm, 1788 den 29 Febr. Curcellei
Nov. Teft, Gr. utaf aflidne Fabnsjveuren G. Kör-
ner och 179? d. 20 Sept, förärade Handelsman¬
nen Johan Daniel Bohmau en fnygt inbunden At¬
las med 26 Chartor. I fynnerhet år år 1797 't
högft märkvärdigt Sr för Norrköping» Trivial-
S c hala ; ty di lkånkte c» ädelfinnad Stadens Invå-
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den han benägit låfvat, at framdeles be fy.deligen fika, till början för ett Allmänt Scho.
Ix-Bibliotheqve — defs namn ågde en oftri-
dig rätt, at hår blifva tecknat 5 men -

tackfamheten /kall en gång undanrödja dethinder fom nu befalt defs förbigående —
värdige Medborgare ! en uplyft och årkänfam
framtid /kall framkalla dig bland de fôrtjen-
te befordrare af den, fanna uplysningen. Man
har mycken anledning, attrodetflere uplyfie
Medborgare äfven på ett lika fått bidraga till
en dyrbar Skatt f$r detta Lårovärk.

Lyck-
liare 316 nya, vil conditions ade och fnvgg* band
til cn början af et Schol*. Biblioteqve hårftådes.Denne ej nog berömvärde Mannen har ock tillika
gifvit fåkert löfte, at efter hand alt mer och mer
öka det fatnma. Han har äfven fkånkt hit a
ftycken koftbara blåfärgade Bokfkåp med förgvld*
lifter famt dörrar med glasfônfter, fôrfedde med
gångjärn, låfar och en nyckel til bågge, med löfte
at förära et Bokikap ånnu hårtil. Utom alt det¬
ta har han tillika ikånkt til Biblioteqvet en gra¬
verad. kopparplåt, på det alla Scholan* Böcker
med Vignetter måtte förfes. Redan åro 14°8 få"
dane Vignetter afdragne, och til Biblioteqvets tjenft
ankomne. Om til de förutnårode Donations Böe-
kerne låggas 66 låfte Böcker och 24 Geographiika
Chartor, fom blifvit inköpte för Nyftrömika Inte-
resfe Medlen, fl blifver hela Bokfamlingen 387 Böc¬
ker, 31 löfa Chartor, I dito i Foderal och 2 Glo¬
ber, famt I Atlas. Vid Scholan finnas Sfven X2f
Ritftycken af hvilka 30 åro ftörre, 4 mindre och
91 ganfka fmå. Muficaliw och Natureliamling fak-
nas ånnu m. m.
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Lyckliga ungdom! lär dig kånna vårdet
jf det tidehvarf hvaruti du upfödes. — Gag¬
na de fördelar fom Frikoftige och Tänkanda
Man dig gifvit och bereda. — Mottag de Lär¬
domar tom dine få Ikickelige Läraredig bibrin-
gar? och du ikall, nyttig för dig Sjelf och Sam¬
fundet, välfigna dine Fader : famt i en fram¬
tid, genom en vunnen fkicklighet och väl¬
måga , finna dig tackfamt förbunden, at årkän-
na deras mpda, och förbättra deras ringa vil-
kor fom upoffra fin tid åt Ynglingars uplys-
ning och förädling.

Ålfkade Styresmän! värdige Medborgare!
Må äfven detta vara tecknat till Eder heder!
Detta är detforfta Pubiiqve Hus fom under Herr -
Handels och Politie Borgmäftaren J. Brun-,
bcçks Ambetsåtgätd företogs och fullkomnades.

Rcäoresy vid Trivial-Scholm i Norrköping.
M. Claudius Bothvidt Senior, var född

i Norrk. ifaq. St. i Upf. lyqö. M. i Wit-
tenberg iyyr. Rector Sch. i Norrk. ify2. Re-
ftor i SÖderk., Pråftvigd och: tillika Paftor i
Täby i y ç6. Paflor i Rifinge iffp. Död iyöy.
Han vr Bilköpens i Link. Do<ft. Johannis
Bothvidi Farbroder.

Laurentius Laurentii Banck, född i Norrk.
iy28. St. i Upf. lyyi. Redh i Norrk. xy?9.
Präftvigd i Link. famma år. Paft. i Hårads-
hammar iy6l. Underlkref Upf. Befluten af
år 1572 och 1^93. Död 1608.

N n y M. Clau-
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M. Claudius Jokannis, Eorgmäflare-Son

från Norrk. född' rf34. St. i Upf. iccg y
i Wittenberg iff7. Lerrör i Notrk. ' Vf6r '
Feck Söderköpings'Rectorat tillika med Täby
Paftorat, 1^69; Aflgö if?o.

Ericus Erici, blef M c ".or içLq, troligen
fedan Paftor i Norrk. if77j och'underlkref
Liturgien i Stockholms möte farama år den
16 Febr.

Georgius Laurentii-, underlkref Decretum
Upfalienfe, fåfom Red. i Norrk. x 793.

M. Claudius Bcthvidi Juniorvar Son
af Stadsjkrifvaren i Non k. DotiiyM 'Bansfon,
Sonefon af Borgmäftaren cliril. Hans Bothvids-
ion, famt åldre Broder til Bilköpen i Link.
Dod. J. Bothvidi. Han f -ddeg i Norrk. r o 73-
Blef St. i UpL 1^94. M. 160 och. famma
år Reötor i Norrk. Kyrkoherde i Rifinge 1607.
Probft 1625". Död 1646. Hans barn kallade
lig af Födelfeorten Riling, af hvilka Bothvid
bief Probft i Hâlleftad. Johan adlades iöfj
med famma namn, och dog 1672 i Stetin,
fåfom Kongl. Kammererare 1 Pommern.

Jfacus Haraldi WaUerpadius, föddes rf79,
Son af Kyrkoherden i Wallefftad Haraldus
Petri, och broder trf Domproften i Link. M.
Magnus H. Walieriladius. Hr Ifac blef St. i
fala 1600. Reclor i Ekfjö 1602, i Norrköping
1607. Död 1Ö08.

Johannes Erici, Redor i Norrk.. 1609.
Död 1017.

M, Ert"
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Af. Eridus Johannis Prytz,, föddes i Ar-
î>osa If87, hvareft Fadren, fom iluteligeri
j|ed Proft i Söderköping, var Rector Scholae.
Sonen intogs i Söderköpings Schoia if'93.
Sändes til Schoian i Link. 1604 och til Uö.
fala Acadernie 1607, faft han i Matriklen ej
finnes inlkrifven förr ån rön. Samma är
vigdes han ti! Pråft och blef fin Faders Com-
uinifter i Söderköping, hvarvid han förbjef
14 år. Han befökte dårpå Tyfka Academi-
frne i Greifswald, 1615 och VVittenberg, där
Aan blef M:r 1616. År 1618 blef han Refl.
Sch. i Norrk., och 1621 Paftor i Kudby, där
han dog d. 16 Sept. 1637*

Ar 1619, gifte han ftg med Catharina
Walentinsdotter HöcJcert, Köpmansdotter från
Söderköping, och hade med henne 2 Söner
och 7 Döttrar. Efter M. Prytz död trådde
hon i gifte med M. Joh. Lothigius, fom fuc-
caderade M. Prytz vid Kudby och blef fe-
dan Proft i Söderköping famt fluteligen i
Norrköping.

M. Andreas Petrt Line. Grubb, Bilkö¬
pens Son i Linköping, där född 15*90. St. t
Upfala 161 r. Promotus Mag. i Giefen 161p.
Reäor i Norrk. 1621. Kallad til Th. Le<ft. i
Link.5 men blef död 1622.

Johannes Haraidi IVallerius, född i Wal-
lerftad 15:92. Broder til ofvan anförde Ifacus
Haraidi Wallerftadius. Johan blef St. i Upf.
i5l2. Reftor i Norrk. IÔ22. Kyrkoherde i
Wallerftad och Gärftad efter fin Fader och

Stjuf-
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StjufFader 1627. Vice Proft 1645:. Död 165-3,
Han var gift med Proftens Dotter i Norrk,
Chriftina Johans-Dotter Holm.

M. Chrijiiernus Tartarius eller Tar ter,
Rector 1637. Han var tillika Compaftor vid
tyika Förfamlingen i Norrk. I tyfka Kyrko¬
boken upgifves han vara död d. 19 No v. 1641,
men i St. Oiai 1'åges han vara död 1642 d.
23 Nov. Mycket troligt år, ai han afi'agt fig
Reftoratet hirftädes och blifyii allena Pafior
vid tylka Förfamlingen 5 ty en anmärkning
flår i St, Olai Kyrkobok. Oiim Sch. Nore.
Reftor, når förut hans Dödsår blifvit upgifvit.

M. Nicolaus Hitronyr/ii Modlielinus, St.
i Upfala 1632- Ord. 1.643. Rector i Norrk.
fanama år. Död i Norrk. 1644 d. 17 ApriL

Magifter Nils. 1643.
Magnus Brunthonis Rofenius, Kyrko¬

herde-Son från Ôftra Harg. Född 1609. St. i
Upfala 1631. Recfor i Norrk. 1647. Paifor
i Väflra Husby 165:8. Död iögg» Gift meöen
Karin. Var redan Pråft 1657.

AI. Magnus Jones Livin, född i Söderk.
St. i Upf. 1644. Blef dår M;r 1657. Reftor
i Norrköping 165-8- Con-Reftor i Söderköping
famma år. Pråitvigd 1657 d. 28 Junii. Pafter
i Såby 1674. Sedermera Proft. Död l68r-
Han var gift med Proft - Dottern från Norr¬
köping Margareta Clasdotter Prytx.

M. Cl. Magni Livin, blef af Bilk°P
Doft. Haqv. Spegel år 1696 d, ig Nov. b^*

full-
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{ii/Imågtigad til Reâoratet häritådés, men af-
fcd Cg det. ..

M- Olaus Petri Kolmodinus, Paftoris Son
frän Krokek vid Kolmorden. St.iUpfaia 1673.
jvf, dårfammaftädes 1664. Pråftvigd 1666 d.
ïO April. Reftor i Norrk. 1674. Död 1686
d, 7 Julii. Han kallas för Con-R. 1680, lä.
tH fåledes ej långe varit Reftor.

M- Jonas Andrea Kjernander, född i
£ärna Socken 1647. St. i Upfala 1670, blef
ock dar Mag. Reft. i Norrk. 168 r. Präftvigd
i687 den 21 Dec. Paftor i Styrftad 1692.
Transporterad til Kåttilftad 1693. Proft 1713,
Död i Link. 1717 d. 21 Jnnii.

Cand. Samuel Erici Qllf, Comminifiri Son
från Vårdnås. Född där löfS d. ig April.
St. i Upf. 1680. Re&. Nore. 1692. Ordine.
rad 1696 d. ox Äug. Paftor i Qvlllinge oeh
Simonstorp 1697. Sedermera äfven Proft.
Död 1722 den 31 Dec. Han var gift med
Häradsfogden Ericsfons Dotter Brita Jönsdot-
ter, och lemnade efter fig < Söner och 7
Döttrar.

Cand. Johannes Nicolai Wretänder ^ Pa¬
fioris Son i Malexander. Född 1663 i Vreta,
där Fadren då var Corominifter, Stud. i Upf.
IÔ82. Ordin. 169? d. 9 Aug. til Hof-Präft
hos Riksrådet A. Stålarm. Re&or Sch. i Norr¬
köping 1697. Paftor i Kongsfund 1702. Död
1704 i OAober. Han var gift med fin Fö¬
reträdares Dotter i Konungsfund. Brita Tons¬
dotter Winnerftedt.

M» Eri-



f74 Norrköpings Minne.
t

M. Eriçus Erici Pkœnix, Son af Lefro-
ren-DLinköping Er. Johannis Phœnix. St. i
Upf. i68y. Där ockfå Mag. Efter hemkom-
flen, från utländika Refor, blef han Refioti
Vimmerby 1703. I Norrk. 1709. Leftör Log.
& Metapb. i Link. 1712. Död 1721 d. 30 Dec.

Bothindus Nicolai P.ifing, Kyrkoherde-
Son från Åsbo och Sone-Sons Son til ofvati
anförde Claudius Bothvidi Junior. Denne B.
Rifing blef St. i Upfala 1698. Reftor i Vim¬
merby 1709. Ordinerad facnma år d. 20 Aug.
Reâ. i Norrk. 1712. Theol. Left. i Link.
och Paftor i Skeda 172^. Död 1742.

Chrijlianus Sparfchuch, uti en Biographie,
MS., h vilken Sonen, Sal. Doroprofien Doft.
Joh. Sparfchuch upfatt ôfver fig fjelf, näm¬
ner han om fin Fader at han varit circa an-
num 1690 feqventesqve Ccn-ReAor Schols
Norcopienfis, deinceps anno 1712 Rector ibi¬
dem ordinarius, paulo poft eodem anno d. 12
Aug. die defunftus. Om fin Moder fkrifver
han, at hen var Johanna Erici filia, cujus
Pater Ericus Matthias Conful primarius curis
Norcopienfis fuit circa annum 1666, dum poft
funefium incendium reasdificaretur templum
S. Olai, perRusfositerum deletum A:o 17ipj
opera vero & induftria Confulis in eo ex ci-
neribus excitando & ornando, plurjmum psr-
hibetur probata & laudata. Hujus filii nepo-
tesqve Wefterbergiorum nomine, hoc aioftr0
etjam tempore noti, laude funt dignisfitni.

M. Jfrsel Svenonis Mtlander, Paftoris-
; 1 , fofl
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I Son i Hvena. Sedan han fôrft ftuderat i Cal.
I par Gvmnsfioj bléf han Student 1 "Upfala

1707 o.h Magifler.ijTÖ. ReAor' i Wimmer-
| vy 17ct. I Norrk. 17^. Präflvigd 1728 d.

eg Maji. Död 1732 <3. 2 Martii. Han trad-
& i gifte 1724 d. 31 Jrn. med Proftens Dot-'
ta i Norrk. Margareta Ciasdotyer Livin fom
j/itt fed na re gifte bief Kyrkoherdens i Stenby
|W. Pefri DL Tempelmans Fru.

Dcff. Martinus j'açobi Liden, Fogde-
Son från Qviliinge Socken, född på Lida gärd
dårftådes 1700. Stud. i Upf. 1719. Mag. där-
fiädes 1731 d. 1 y junii. Reft. Nöfcop. 1737.
Det läfer ej finnas rått många, fom på fä
värdigt fält bbfvit befordrade til Re&orat.

! Han blef kallad ifrån Upf. fåfom Mägifter
Docefts af Herr Doft. och Bi/k. Eric Benze-
lius å Ven. Confit, vägnar hit. Ordinerad
famtna år d. x2 Der. Hiib & Mor. Lector i
I.ink. 1737. Feck Grsb. Paft. i Slakä 1740.
Thecl. Left. 1742. Pcii öfver Slaka Förfam-
ling 177f. From, Thecl. DoA, i Greifsvald

I 1764. Profit öfver Hammarkinds Contraft
1766. Död 1769 d. 7 Nov. Han har varit
Fader ät den vidtfrlgdade famt Lärde, Prof.
Joh. Henric Lidén.

Cand. Georgius Fredricus Berholtz,, Bor-
I gare-Son ifrån Norrk. Född' 1707. Stud. i Up-

fala 1727. Sederme a i Lund, hvareft Haii
, MefCand. Bief Adj. Gyrr.n. Line. 1735*. Reét.
. Sch. Nore. 1737- Ordinerad 1741 d. 8 Sept.

Paflor i Skärkind 1742. Probft 175" x. Död
J/63 d. y Sept. Cand.



576 Norrkåpirgs Minne.
Cand. Carolus jdhannis Grå/ten, Borga-

re-Son »från Link. Född 1703. Stud. i Upfa-
la 1724, i Lund 1733. Phil. Cand. ib. 1740.
Ordinerad famma är d. 27 Nov, Adj. i Kiock.
fike 1741. Reft. i Norrk. 1742. Död d. 27
Msji 1767.

M. Clas Ifrael Melander, Han blef ut¬
nämnd til Reftoratet härftädes 1768 ; men kom
ej hit; ty han ärhoil befordran til Math. Le¬
ktoratet i Link, 2 är därefter. Hade likvål Re-
ftörslönen vid Norrk. Reftorat for år 1770.

Mög. Nic. Zpelberg, född 1729. Fadren
var înfp. Stud. i Upf. I74Ç. M. ib. 17Ï5*
Supr. Coll. Nore. 1762. Vice ReA. 1767.
Ordin. 1771. Pråftvigd 1770 d. 24 Maji. paft.
i Wåreftad och 'Harftad 178O. proft ôfver
fina Förfamlingar 1785.

Candid. 01. Petri Zetterling, Son af Bro¬
lien i Kudby, Doft. Pet. 01. Zetterling. Född
1744. St. i Upfala 1760. Cand. ibid. i7<5"8.
Vice Coll. Sch. Nore. 1770. Ordinarius infer.
Coll. 1771. Supr. 1776. Reft. 1780. präflvigd
1775. Pafior i Wallerftad och Jerfiad 1785.

M. Petrus Laurentii Holmberger, född
fifta dagen i året 1745. Ryttare-fon från W,
Ny. St. i Upf. I767. Cand. och Mag. ibid.
5776. Infim. Coll. Apol. och Cantor i We.
fterv. x777. präftvigd 1778. När detta Col-
legat blef uphåfvet, flyttades han til andra
Collegatet i Nerrk. hvareft han äfven var i
hälft år Apol. iupr. Coll. 1780. Fick Full-
tnagt], at vara Extra Ordinarie Efqvadrons-

pre-



Norrköpings Minne. 777

predikant vid Kongl. Lif-Dragone-Reg, 1783
l 21 Maji, Redor 1786.

Con- Reflorer i Norrköping.
M. Magnus Magni Mantilius. St. i Up-

fa/a 1642. Difputerade där pro Gradu 1648.
Aotarius Confift. Line. 1648. Conredor i Norrlc.
i6)0. paftor i Flisby och £olberga 1657.
Död 1676.

M. Ericus Hemmingius, Student förft i
Greifsvald, fedan i Upiaia i6sy. Con-Red.
j Norrk. 1657. Präftvigd famma år. Paftor i
Ô. Eneby 1666. i Svanshals 1671. Sedan
Probft. Död 1679*

johannes Beronis Beronius, Fogde-Son
ifrån Målilja. Stud. i Upf. 1660. Con-Red. i
Norrk. i66o. Con Red. i Sôderk. 1674, fe-
dan Lönen blifvit, delad emellan Ekefjö och
Wefterviks Scholor. Vid famma tilfälle torde
Apolcgifiens Cronoiön, få väl fom en del af
Con-ReGorens blifvit anflagen til Magiftraten
i Norrk. Conf. 01. Kyrkobok.

Chrijiianus Sparfchuch. Se ofvanföre.

Collega Supremi vid Norrköpings Schola.
01. Beneditti Trornan, Borgare-Son ifrån

Norrk. Student i Upfala IÔÇ4* Coll. Sch.
Norrc. 1667. Präftvigd 1663. Var v. Redor
ifrån 1672 til år ibgi. Paftor i Kullerftad

O o 1667*
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1667. Död 1693. Antingen hafvà tvdnne CoU
Uger varit af fatnma Namn, eller har den
fSrutndmndt OlofBengtsfon, varit tillika Paft.
i Kullerftad och Reét. i Norrk.; ty Difpyt
hadde upkommit om Lånen, uti desja buller-
famma tider. Han var gift med Jungfru Ma-
ria Jônsdotter d. 4 Julii 1667.

Lars Sigonius, gift med huftru Anna Câ-
ftensdotter 1Ö60 d. 20 Aug. Bief död 16Ö1
d. 27 OAob. Var redan Supr. Coll. Nore. ï6;ç.

Ericus Laurentii Dahl, Stud» i Upf. 1678.
Supr. Coll. 1680. Paftor i Dagsberg 1693.
Död 1694.

Samuel Mauritii Sevtnius, Bondéfon i-
från Ram/kulla Sokn i Sevede Hårad. Född
1669. Student 1 Upf. 169 f> Supr. Col!. Nore.
169T. Präft 1703. Paftor i Tjallmo 1704.
Död 173 f.

Nicolaus Pet. Corylander, PaftoriS Son i
Tingftad. Född i Norrk., då Fadten ånnu
Vår Cona. VÎd S. Joh. Fôrfamling ïôyf. Stud.
i Upf. 1693. Supr. Coll. Nore. 1703. Präft
Î7Ô5. Paft. och Praepof. i Styrftad 1709. Proft
éfVeî Löfings Hårad 1735". Död 1736.

Laurentius Norrhenius, Stud. Upf. 1707-
Sùpf. Coll. Nore. 1710 fornt vice ReAor. När
Vet rnan ej. Var långe vid fyllan, mer. affa-
dé fig den otnfider 1748 med vilkor,at han
/kulle få af Succesfor io tunnor fpannemål
och i80 Daler Kopparmynt af Casfa paupe-
tum. En vacker Belöning för Träi och Slapï

M. P't-
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Af. Fet. Andrea Lönngren, Comminiftri
gon ifrån Kifa. Född 1717. St. Upf. 1738.
M3g- ibid- J746. Sapr. Coll. .Norc. 1748. Sec.
Coll. Line. 17* C Supr. ibid. 17*2. Pråft fam-
nia år. Reét, Sch. i Wadfiena och Paftor i
Orlunda 17*8- P. i Wärflad och Harftad 177*.
Röd 1777-

M. And. Andrea Noherg, Rådmans-Son
från Söderköping. Född 1714- St. i Upfala
1736. Mag. ibid. 1743. Pråft 1746. Extraord.
vid Artilleriet. Supr. Coll. 17*1. Paftor i Mo-
gata i76r. Död 1767.

M. Nicolaus Apelberg. Se ofvanföre.
M. Nicolaus Carcli Brunckman, Paftoris

Son i Konungfund. född 1732, under det at
Fadren var Com. vid S. Joh. Förfamling i
Norrk. St. i Upf. 17*0. Mag. ib. 17*8. Präfl
1779 ocb Extraord. vid Hammiltonlka Re-
gem. Inf. Coll. 1762. Supr. 1771. Paftor i
Konungfund 177*. Död 1788-

Cand. Olaus Petri Zetterling. Se ofvanf.
Mrfg. Petrus Laurentii Holmberger. Se

ofvanföre.
Mag. Andreas Collherg, Bonde-Son från

Dråttinge i Hågerftad Socken. Född 175" r.
St. i Lund 1772. Mag. ibid. Ï77Î- Interna.
Coll. Norc. 1780. Supr. 1786. Präft 1787.
Redd. i Link. 1789. Paft. i Wikingftad 1793.

M. Joh. Jac. Blavier, Fadren Infpeflor.
Född 17*8. St. i Lund 1778. Cand. ib. 1780.
Pråft 1780 den 20 Dec. Mag. 1787 i Lund.
Adjun&us Paft. i Vikingftad 1781. Vic. Paft.

O o 2 ib.
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ib. 1782. Vie. Paftor i Ô. Ryd 1784. Ad;.
Prsp. & Paft. i Gammakil i78f. Adj. Com.
minifiri i Norrk. 1787. Supr. Coll. Nore. 1789.

Mag. Joh. Tihlander, Fadren Säm/kma-
kare i Wadftena född 1765" den i Januarii,
Student 1786 i Upfala, ibid. i Lund 1789,
Magifter dårftädes 1790. vice Coll. i Ekfjö
1791, vice i 2 Clasfen i Norrköping 1793,
Ordinarius fatr.ma år famt v. Suprêmes Col.
lega ibid. Ordinarius dito.

Intermedii eller Inferiores Collega.

Canutus Petri Alfving, född i Kimftad
Sokn cclt Älfveftad töff. St. i Lund lögö.
Coll. Nore. 1689. Präft 1694. Comrn. i Éds
Capeli 1696. Pafl. i Björkeberg och Leberg
1703. Död 1730.

Andreas Malmer, St. i Lund 1707. Coll.
Nore. 1709. Präft 1713 och Conam. i jons-
berg, Död 1719.

j}oh, Petri Wetterflen, född 1691 i Norrk.
Fadfen var Provincial Tull-Infpeclor, Stud. i
Upf» 1713,. Sec, Coll. Nore. 1722. Präft 1728.
Paftor i Ô. Eneby 3730. Död 1779.

Carölus Caroli Malmftedt, St. i Upfala
ï723> Apologift i Norrk. 1729. Coll. 1730.
Präft fanama år. Död 1733 d. 10 Julii.

Andreas Aulin, St, i Lund 1720. Apol.
1726 d. 19 Apr. Coll. Sec. 172p.

Andreas Andrea Måfclius, Paftoris Son
i Gårdby. Född 1717. Student i Upfala
1739». Präft T744. Ccli. 1746. Död 1748.

foh.
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Joh. Ella Mogjlrôm, Bonde -Son frän
Mognås i Ö. Harg. St. i Upf. 1723. Coll.
174.9. Accorderade 1763 med Mag. Nils
Bronckman ; om Syflan.

M. Nicolaus Caroii Brunekman. Se of-
vanlore.

Cand. Olaus Petri Zetterling. Se förut.
M. Jonas Fr. Carl/from. Son af Prob-

flen i Lofta Joh. Cariftrom. Fudd 1745". Stud.
i Upf. 176v Mag. ibid. 1773. înfer. Coi!.
Nore. 1776 och tillika Apoiogift. Präft 1779.
Jnterm. Coll. Line. f. â. Paftor i Giftad 1783.
ProbR ofver fm Fôrfamling 1787.

M. Pet. Laurentii Holmberger, Se forut.
M; Andréas Cullberg. Granika ofvan%
M. Jonas Holm. Fadren Snickare i Åt-

vid, hvareii han blef född 175*9. St. i Upf.
1782, Mag. i Greifsvaid 178). Coll.j Sch.
Nore. 1786.

Johan Tihlander, fe förut.
P. Jon. Hertz.man. Fadren Comrninifier

i Våftra Husby född 1767. Student i Upfa-
la 1786, vice Collega Secunda 1793, GrdN
narius dito,

Apolog ifter,
Petrus Laurentii Arenander. Apologifi

165*9. Troligen Coll. 2;dus 1661, Död 1664
d. 17 Dec. Var Pråft,

Pet. Jonce. Apologift 1660.
Magnus. Apologitt 1664, Var gift,

O o 3 Jo=*
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Jonas Haquini Björkman. Apologift j
Norrk. och tillika Cantor i S. 01. Kyrka.
Blef fedan Comminifter i Kifa och Eneby.
1670 blcf han gift med Jungfru Anna Pårs.
dotter.

Folcho Erici Orbcrg. St. i Upf. 1693.
Apol, . . . Präft 1704. Commin. i Tjållmo
1705. Död 1709.

Cartlus Erici Brunckman. Född 1698
d. 8 Jun. Fadren var då Arrendator på Brox-
vikj fedan Vaktmåflare och Accis/krifvare i
Norrk. St. i Upf. 1718. Apol. I725 i Norrk.
Präft famma år. Comm. vid S. Johannis För-
famling 172b. Paft. i Konungfund 1734. Död
1748 den 9 Aug. e. m. Han var gift med
Probftens Afchanii Styfdotter, Jungfru Elifa-
beth Auftrin 1727. Därpå blef han vigd med
Maria Elifabeth Wigia 1742.

Andreas Aulin. Se förut.
Carolus Carolt Malmfiedt. Se förut.
Ericus Johannis Kronjirand. Kyrkoher¬

de-Son från S. Wi. Född 1702. St. i Upf.
1722. Apol. i Norrk. 1734- Präft I74Ï- Död
1773 d. 2r Otfob. Han förrättade Syilan un¬
der ftörfta fattigdom i 40 år. Han var almänt
afhållen.

Samuel Magni Walhom. Född 1718- Fa¬
dren Kyrkoh. i Helleftad. Bruks-Pr. blef af
fal. Borgm. Lundroth och a:ne Rådm. intro¬
ducerad, d. 1 Nov. 1773 til Apolog. Syllan
hår vid Scholan. Därtil blef han utnämnd af
Magifiraten i Norrk. den 21 Oét, famma är.
Död 1778. M- 3°"
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M. Jonas Johannis Linnerqvijï. Soldat¬

an ifrån Djursdala. Född 1738. St. i Upf.
1762. M. ib. 1764. Coll. Sch. inf. i Wefter-
vik 1770. Apoi. på en korrt tid i Norrk.
17745 ty medan Lönen vägrades honom vid
Apologirtfyilan hårftädes af Vålloflige Magi-
(iraten, fom tillfatt Samuel Magni Walbom,
Mef han förordnad af M. V. Confiftorio, at
föreftå öfra Collegatet i Wellervik. Blef fe-
dan Re&or i WadftenaochP. i Orlunda 1788.

M, Jonas Fredric CarlflrSm. Se framföre.
M» Pet. Laurentii Holmberger. Se framf.
Lars BjSrling. Född 173^- Fadren Bonde

i Björfåtter. Stud. i Upf. 1779. Apol. 1780*
Coliegce, om dem jag ej dgcr någon Kund-
Jkap, uti hvilken Clafs de varit Docentes,

Ifaacus Eriçi IVadJlenenfts. Var Coll. i
flutet af if, och i början af 1600. 1602 St,
i Upf. Född i Wadftena. Fadren var Sadel,
makare. Ord, 1601, Di fp. Upf. Paft. i Stenby
1610. Död l6yo d. 17 Julii.

Sveno. Död d. I April 164?.
Joh. Nicolai. Var Collega 1649. Vid

famma år var äfven Haqvinus Petri Collega,
Scholae. Hans huftru hette Sara Ambjôriasdot-
ter. Vigde d. y Julii 1646,

Emundus Magni Carnukinclius. Född i
Horns Förfamjing och Kinds Hårad, St. t
Upf. 1633, Col{. Sch. Nore. 1641. Lårer til¬
lika varit Coiam. vid S;ti 01. Kyrka fantf

O o 4 där.
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därjämte Collega? därefter befordrad til Paft,i Lofta 165*6. Dåd 165*8-
Haqvinus Pétri. Coll. 1649.
Legnhardus Magni Axius. Född i Ax-

hult och V. Eneby Sokn 1640. St. i Upf,1660. Coll. Sch. Nore. Präll 1663. Fä¬
llor i Borg 1678. Gift förut med JungfruAnna Hansdotter Gripenhagen 1664, d. 17
Julii. Död 1688.

Henricus Pétri. Coll. 1655*. Lärer varit
förut. Troligen Apologift.

Zacharias Gunnari. Coll. 165*9. Han var
Pråft. Två gånger gift. Den ena huftrun het¬
te Helena och den andra Elliana. Blef Paft.
i Dagsberg 1664. Död 1665.

Haqvinus Algothi Boberg. Bonde-Son i-
från Kudby, St. i Upfala 1687- Coll. Sch.
Nore. - - - Se ipfum Strangulavit! ! !

. Ifrael Laurentii Wangel. Pafloris Son i
i A. Född 1666. St. i Upf. 1688. Coli, Sch.
Nore. - - - Hofpitals Syfloman ib. 1707. Präll
1712. Paft. i À 1714. Död 1736.

Fridricus Hemmingii Schorelius. Född
1604, St. i Upf. 1696. Coll. 1697.

3oh. Nie. Lothenjis. Var Infim. 1632.
Paft. i Skedvi 165*3. Död 1672.

Jah. Magni Rungius. Var Coll. 1637»
Paft, i Styrftad 1645. Död 1674 d. 14 April.

Samuel Andrece Bohlius. Född i Vim-
merby 1648. St. i Upf, 1671, Com. l6s6.
Död 1690 d, 3 Aug,

3oh,
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Joh. Theod. Togelius. Var 1687 Colle-
,a. då hans ålderftegne Svärfader, Com. Nic.
Vendelius i Eds Capell flyttade til denne fin
Mag-

Joh. Cajîensfon Kropp. St. 1687. Ap. Ord.
1650. Com. i S. Joh. 1691. P. i Furingflad
roö. Död 1724 d. i Dec.

And. Joh. Afchander. Com. i Jonsberg»
St. 1626. Örd. 1704. Död 1713.

Petrus Magni Björn. Paftoris Son i Åt-
ved. Född i Mörlunda, medan Fadren där var
Com. 1667. St. i Lund 1697, i Upfala 169&.
Co!!. Nore. 1703. Präft 1710 få vä! fom Pre¬
dikant och Syfloman vid Hofpitaiet i Link.
Vicarius Paft. i Ryftad 1718, i Rappllad
1719. Paft. i Hvena 1720. Död 1743.

Johannes Jonce Björkman. Kyrkoherde-
Son ifrån Ô. Eneby. St. i Upf. 1696. Coll.
Sch. 1700. Pråft 1709. 1711 d, 11 Aug. blef
han tilfrågad af Stadens Kyrko-Råd, om han
ville påtaga fig åjukbeföken i Staden i an-
feende til brift pä Pråfler och hvad betal¬
ning han därfore ville hafva. Han fvarade,
det han ville åtaga fig et Qvarter oeh för
det omaket, ville han icke något hafva»
Han århöil dock utaf Staden för hvar månad
P Dal. K:mt. Paftor i Wirferum och Jereda
1712. Död 1716,

M. Antonius Chri/lophori Miinclienberg,
född i Norrkt 1680 d» 1 Julij, Fadrçn var

O o y där
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dår Bagare - AIderman, famt född i ByenGrocho 6 mil från Franckfurt am Oder. Mo¬
dren Catharina Kaikberner, var född i Åken
af Adam Kaikberner, fom med fin huftru Ca-
Charina Mees och 7 barn flyttade for Reli¬
gionens ikuld ti!S Norrk. och blef Infp. vid
Måsfmgsbruket. St. i Upf. 1698. I Lund 1700.M. ib. 1707. Coll. Sch. i Norrk. 1709. Pråft
1710. Comm. i S. Johannis. - - - Paft, i Borgoch Lôth 1720. Paft. & Prapof, i YVreta
Klofter 1735*, Dåd 1743. Han var en ganlka
flitig Manj och öfverfatte många Böcker. I-
bland andra torde Scrivers Själefkatt, ända
intil vår tid ej intaga fifta Rummet. Han vat
gift med Jungfru Chriftina Ålf Pafloris Dot¬
ter ifrån Qviliinge.

Daniel Laurtr.tii Törner, Rådmans-^on
från Schçnninge. Född 1680. St. i Upf. 1703.
Coll. Sch. Nore. - - - pråft 1718, paft, i Frin-
naryd 1722. Död 1734.

Andreas M. Cudelius, Bonde-Son från
Kudby Socken. St. i Upf. 1709. Coll. Nore.
1713- pråft 1728. Sedan Adjunét på färlkild-
ta ftällen. Dödde i Ô. Ny Socken.

M. Niçolaus Schillgrcn, Bonde-Son från
Skillingerum i Wimmerby Förfamling. St. i
Upf. 171^. Mag. i Lund 1726. präft l?2t.
Adj. p. p. i Norrk. Coll. ib. 1722, Subcan-
tor och Organift i Link. 1731. Död 1732.

Jaeobus Nicolas Hagman, född i Kul-
lerftad Socken, St, i Upf, 1717. Coll. Sch.

Nore,
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ftorrc,--- präft I72f. Adj. i Skålvik. Corcm.
ili, I73°* Pa^« *- Mogata 1741, Död i7)8,

Tyfka Schoian.

Af Tyfka Kyrkans älclfb Profocoller, fom
taga en obeflåmd början imellan fextonhun-
drade ço och 60-talet, inhämtas, at denna
Fôrfamling likfom Tyfka Fôrfamlingen i Gö¬
teborg, med hvilken hon njuter enehanda
privilegier, äfven från fm forfla fiiftelfe haft
egen Schola, hvaruti undervisning blifvitgif-
ven förd af en och fsdan vid Förfamiingens
och Scholans tilvåxt af tvånne Lärare, en
fcboiemåftare d) fom af Bilköp Sam. Enan-
der fick praedicat af Reftor och efter före¬
gången Examen i Confillorium biträdde pa-
llor med predikande. Och en Coilega fom
tillika var Cantor. Undervisningen /kedds
fom det heter aufer der Gottfeiigkeit aueh
in Wisfenfchaften und Sprachen. Hvaribland
i ôfre Clasfen nåmnes äfven Latin, och uti
den nedre undervifes i fkrifva, råkna och
fjunga, Schoian hade fin egen plats och byg-
nad. I fâdan Inrättning fynes hon haft he¬
ltänd intil den Ttaden 1719 ôfvergângne bran¬
den, men fedan blifvit förvaltad blott af en

échoie

rf) Kallas î Protocollet Oberlehrar, var förut en Ju-
risftudiofus v. n. Georg Barenius, hans ordentligaLön 220 Dal. K;mt.
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»Schole eller Råknem iftare ef I de fenare%«n
eller från 1787 då förutvarande Rectorn vid
Acholan i Boitzenburg Hr. Fr. D. D. Ulîrick H
inkallades och antogs, har «Sçholan åter närmat j
lig fm fordna vidfträckta-re Inrättning j ock '
kan numera anfes fom en Handels och Köp-
manna åchola, hvareft undervisning och öf-
ning uti Tylka, Franika och Engelike äprä- |l
ken, idcrif-och Räkningskonften tamt Bokhål-
Ieriet, Geographien och de allmänna Vetten-
fliaperna gifves af Tvånne och fomliga ti- |
der Tränne Lärare, under Rectors Direction. !

S'.partz,ifke Frifcholen uti Norrköping.
År belägen föder om Stads - Kyrkan, i

Strandqvarteret, Qvadraten Smedjan, gården
N;o iyy, i hörnet vid RepHagare och födra
Kyrkogatorna.

Inrättad af framledne Fabriqveuren Pe¬
ter Schvartzmed Konglig ftadfäftelfe der-
på, förft for Scholen af den 22 Maji 1772,
och fedan för Kyrkan af den 29 Martii 1773,
under namn af Schartz,i(ka Frifcholan.

Denna Frifcholce inrättning är gjord for
Femtio fattiga Barn, af hvilka 10 gosfar och
10 flickor et i nedra Clasfen, och 20 gosfar
och 10 flickor i den ôfra, njuta fri under¬
visning, Böcker och Skrifmaterialier, inom
en beitämd tid af y år.

I den förra Clasfen beftrides Undervis-
nin-

<) På Stadens Ordinarie Stat upford och njuter
Stads-Casfan 40 Riksdalers årlig lön,
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ningen af en Informator, fom tillika år Can-
tor i Scholkyrkan; och i den fednare af en
Scholsmäftare, fom derjåmte år Predikant
för P>arnen. Sedan nu Barnen af den förre
blifvit uplärde uti fnnanläfande i Abçboken,
Pfamboken och Bibeln; och Utanlåfande i
Luthers mindre Cateches; famt Ikrifvande ef¬
ter ftafvelfer: få mottagas, de uti ôt'ra Clas-
fen til vidare handledning, i Chriftendomen
efter Bibeln och Svebilii Cateches, i Bibli-
ika Hiftorien, i Sedoläran, i Skrifvande och.
copierande, och i Brefs hållningen, Geogra¬
fien och Svenlka hiflorien hafva och lårdts i
fenare åren dérjämte. Räknekonften låres af
de äldre på befiämd time hos Informatorn.
Scholadnrättningens fyftemål är, at fattige barn
Ikola har, med Guds hjelp, danas til föriiån-
dige, chriftlige, /kicklige och nyttige Medbor¬
gare uti den Arbetande Samhällsflocicen. Hvar-
om den tryckta Scholteordningen uplyfer.

Scholœhufet, upbygdt år 1772, beitår af
2:ne våningar. I den ôfra är Kyrkan och
2:ne Kamrar utom Förftugan, och i den ne-
dra åro bägge Scholrummen, med en kammare,
kök och förftuga. I detta hus bor Scholae-
måftaren. Bredevid år en min fre byggning,
i hvilken Informatorn bor. Utomdes åro i
gården ôfrige behôflige uthus, fåfom Brygg¬
hus, Vedbodar, m. m. Kyrkan år ljus och
%gg, tapetferad, förfedd med kakelugn och
rullgardiner. Scholrummen åro fika fnygga,
^ed kakelugnar, gardiner och .ventiler, ljus-
hakar ock drickskårl, bord och bänkar} och
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äfven hafva fit flagur. Beflås åfven årligen 2
pund ljus och 4 famnar löfved til Scholen.
De andra boningsrummen åro icke mindre
väl inredda och med bord och ftolar förledda.

Frifcholcns Lärare, kallas af Swartzilka
Famillens Åldfle Arfvinge, fomnu år Handels¬
mannen och Fabriqveuren Hr. P. J. Smarta,
hviiken med fina Herrar Bröder Kongl. Secret.
Hr. Carl Goth Smartz,, Lagmannen Hr. Jon
Smartz, och Fabriqv. Hr D. F, Smartz,, be-
römligen fullkomnat Inrättningen, till defs Fond
och varaktighet. Scholaemåftaren och Predikan¬
ten får fin Fullmakt af Bilkoppen och Confi-
ftorio; och råknar, enligt Kongl. Refolutionen,
dubbla Tjenfteår. Informatören conflituefas af
Scholans Patron. Följande Lärare hafva varit
ifrån Scholens början intil nu; näml. förft Scho-
lsmäftare: 1 ) Arvid Rydelius född 1741, i Björ-
fåtters Förfamling; (Fadren var Rufthållare.)
Student i Upfala 1703, Preft 1768, Scholaema-
flare 1772; död ogift den 9 Mart. 1774-

2:0 J. B. Brandjtrom, född d. 12 Jun. 1748)
af B. Brandftrôm. Coll. Sch. i Söderköping; St.
i Lund 1770, Phil. Mag:r I7*?f, Preft 1773>
Sch» Måftare 1774; död d. 7 Aug. 1782.

C. N. Bergmall, född d. 21 Sept. 1753)
af N. Berggren, Bonde i Ringarum; Student i
Upf. 1775, Preft 1782 och Sch. Måftare f:a
år} Comminifter i Elfveftad 1789-

4:0 Olof Jonas Sundelin, född d, 19 Sept.
1757 vid Finfpång, af Bruksp. M. Sundelin}
Stud, i Upf. 1778, Preft 1785,Scholm. 1789-

In-
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Informator och Cantor, har varit och år
äinu Johan Peter Carlflrom, född den iO
JAober l7fo, af Befallningsmannen johari
Carlftrôm - vid Borkhults Bruk; «foknelärare
i HeJJeftad *774, och famma år här antagen.

Bada Scholans Lärare hafva fin Lön
qvartaliter ur St. Olai Kyrko-Casfa, Kyrko-
Bidet förvaltar, i följd af KongL Refolutio-
rtr, få väl förra penningefonden af .Stiftaren
»fatt, fom fenare Jordsfonden at defs arf-
jngar anordnad /). Af Räntan fördelad i 20

relä Lotter, åro nio ar.llagne .Scholaemållaren
til Lön, fex Informatorn, två til Böcker och
■Skrifmaterialier, och tre til .Scholshufens vid¬
makthållande. Utom defs hår «Scholremäfta-
ren 2:ne tunlands åker i Bonkarsgärdet fö^
der om «Staden; och Colleften i Kyrkan.

Ldfeterminerne äro vanligtvis 2:ne; den
förra börjar den 6 Jan. och den fednare d.
6 Julii; då ock alla ledigblefna «Scholserum
belåttås med Nylåringär. Ferier njutas altfâ
förft pä mellantiden ifrån d, 20 Dec. til d.
6 Jan. och ifrån den 20 Jun. til den 6 Julii;
fedan efter fchoiatpiägfeden vid På(k och Pin-
geft; och årtdteligen vid flyttningstiden ifrån
den 22 Sept, til den 6:te Oacbef.

Den dageliga Ldfe: iden år, under de lju-
fafte månåder, i ôfra Clâsfen ifrån kl« 2 g
till 11 f. m, och ifrån kl. 2 trL S W»)

och

f) K'ingsberg kallad, af nier åri aà tutinèland jord,
oih vacker Byggnad, Lögär, och et vllbelågit Luft*
®u* med ä:ne våningar,
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och under de mörkare ifrån 8, f. m. och e,
m. ifrån i tii 4. I nedra Clasfen börjas och
ilutes efter famma föråndringsgrund 'förmid¬
dagarna:.men eftermiddagarne arbetes der al.
tid ifrån kl. 1 til 4. Onsdags och Lördags
eftermiddagarne äro frigifna. Såndagsmorg.
narna famlas Barnen i ftörre åcholisrummet,
derifrån de, vid fammaringningen kl. 9, up-
gå i Kyrkan til fina fiolsrum, fom äro främft
och med iäfar förfedde, der de under fina
Lärares ögon bevifta den Högmåsfogudstjenft,
hvilken här beftrides af Scholaepredikanten.
Dervid har han den friheten, at, efter tid
och gåfvor, antingen predika efter eget con¬
cept, eller ur Poitilla. —- Ingä Publicationer
eller Lysningar uplåfas hår i Kyrkan ; ej el¬
ler buirar någon hof omkring; ty den jfitter
bredevid dörren i väggen för dem fom fri¬
villigt lägga deri en fyrk. Efter Gudstjen-
ftens flut förhöras Barnen om Predikans text
och innshâil; hvarefter de gå neder i Scho-
lan, och derpå hem. Kyrkan nyttjas för öf-
rigt af andra Stadens Innevånare, dock utan
ftolshyra.

De ejfenteliga Examina med Fnfcholse-
barnen fke för Midfommaren och for Jul, i
närvaro af Stadens Pallor och Schoiens Pa¬
tron; dâ pramieböcker utdelas, och barnen
up flyttas. .

Enligt Sch o loférfa ttnirgen åro Föräldrar-
ne och törmynöarne til Barnen anfvarige for
de fammas upförande, och måfte fjelfve aga

dem
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$m hemma för ftraffvärda vanartigheter, då
jtholsmäftaren derom kallar dem. Ohjelpe-
jige Barn måfte, efter ordenteliga varnings¬
grader, återtagas.

Schalen har fit Bibliothek, beflående a£
fådana Böcker, fom dels tjena Lärarena, dels
åra Barnen til bruks$ ibland hvilka fednare
de mäfta åro Biblar, Biblifka Hiftorior, Pas-
tons betraktelfer, fom brukas Faftlagstiden,
och Förfkrifter, fanst Landtchartor. Böcker,
fom egenteligen röra Scholaeinråttningen, äro
den tiyckta Scholaeordningen, Barnamatrikle»,
Inventariiboken, och en Bok med Scholans
Privilegier och öfrige antekningar.

Matrikeln vifar, at til närvarande Ter¬
min åro Barn af båda Könen, fom
njutit Frifcholens förmån. inventarteboken
vifar och huru våra Biblar, . . . Catechefer,
. . . Pfalmböcker, . . . Biblilka Hiftorier,
. , . Pasfionsböcker, . . . Svenfka Hiftorior,
. . . Geographier, och andra Barnaböcker,
blifvit tid efter annan utdelade til Barn, dels
fom Praemier vid Examina, dels Affkeds-
gåfvor.

De Gosfar, fom ur Frifckolen blifvit
employerade, hafva kommit ån i handeln,
ån i Fabriker, än i handtverkerier, ån i tjen-
fter och dagsarbete, ån på fjön, och än til
Trivialfcholan. Man kan hoppas, at genom
Guds förfyn Frifckolen icke fkal uphöra at
vara et nyttigt Seminarium för Samhället,
ehuru icke Fältherrar, Profesforer eller Pre-

P p fiden-
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fidenter der tilberedas. Och det år icke at
tvifla på, at ju icke flere förmögne Patrio¬
ter fkola hvar på fin ort anfe fÔr en vigtig
fak, at föranftalta fådana vackra och för all.
manna behofvet tjenande Scholä-inrättningar.

Cap. X.

Om Theologifka Sälllkapet i Norr¬
köping g-).

T&fterjlående Lagar har jag på anmodan ge-
nomfedt, och då de i allo röja icke mindre
et berömligt upfåt om egen förkofran, än
nit for Guds åra, fom fäkraft grundas på up-
lysning; få kan jag icke annat än förklara
min iynnerJiga tilfridsftällelfe ôfver denna
Inrättning; och då jag tillika funnit värkftål-
ligheten fvara mot affigten, betygar jag här¬
igenom Ledamöterne min utmärkta aktning,
famt tilönfkar dem nu ock i framtiden Guds
välfignelfe i deras låfvårda upfåt. Linköping
den 3 Nov. 1790.

Jacob ytxel Lindblom,
Epifc. Line.

La-

g) På anira fidan uti Sållflcapft Albo finoea följan¬
de, lika få hedrande, foir. upmuntrande vitsord,
vårdigt fin hôgtupplyfte och för Vetenfkaperne*
tilvåxt kånfkfulla Meddekre.
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Lagar, får och af Theologijka Sdlljkapet
uti Norrköping.

Sunt, qui fcire volunt, eo fine tantura,
ut Sciant; et Turpis curiofitas eft. Sunt, qui
fcire volunty ut fcientiam fuam vendant ; gf
Turpis qvcefius efi. Sunt qui fcire volunt, ut
Sciantur; et Turpis vanitas efi. Sed funt
pi fcire volunt, ut cedificent; et Charitas eft.
Et funt, qvi fcire volunt, ut' adificentur ; et
prudentia eft. Bernhardus.

Inledning:

Med Theologijka Sdlljkapet i Norrkö¬
ping förftås alla i denna Staden varande Or¬
dinarie Kyrko-och Scholae-Lärare, hvilke gjort
Studier och Lärdom til hufvudyrke, och i
följe deraf fådt fina Ämbeten.

Desfe hafva anfedt det för nyttigt och
nôjfamt, at icke aliénait hvar för fig enfkilt,
utan och med hvarandra gemenjamt fysfel-,
fdtta fig med Lärda öfningar. För fådant
andamål har redan öfver ett år varit dem
emellan den Inrättning, at de famteligen en
gång i veckan kommit tilhopa, och dâ, få-
fom Lärde, på Latin, efter en och annan af
de vanlige Dogmatifke Compendier, granfkat
de dåruti, fåfom Tros- Articlar föredragne
fatfer, underfäkt deras grund, och fedan,
genom fine tankars oförgripeliga yttrinde, der-

P p 2 öfver
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êfver difputerat. Af detta fkä! hafva de ta¬
git fig namn af det Theologi/ka Sdlljkapet,
få vida deras göromål förnämliga!! fyfta på
uplysningar uti Théologien eller Religionen,

Likafom ilora händelfer ofta leda Titt ur«

fprung från en obetydeiig tilfäliighet; få var
ock begynneifen til denna Inrättning icke nå¬
got utiluderat värk; icke frukten af en lång¬
varig gemenfam ofverläggning ; utan fnarare
ett lyckligt ihfali af en eller tvänne, hvars
tankar och forllager vunno bifall i famma
mon fom de blefvo bekanta, ifäillkapet tog
flraxt derpå fin början, och har altfedan, e-
hutu under mer och mindre fréquence, be¬
händigt på Visfa dagar fammankommit, och
med fine lärde granikningar fortfarit intil när-
Varande tid.

Under hela denna tid hafva Sällfltapets
Ledamöter nogfamt årfarit; huru lätt ock prac-
tiquable denna Inrättning är, ocli huru flora
förmåner den medför, få väl i anfeende til
inbördes và'nlkap och mundtrande umgänge,
fåfom ock til den deraf upkommande föran¬
ledning, at fysfelfätta fig med Lärda Saker
til kunlkapernas vinft. Af desfe fkäl åro
Sällfkapets nu varande Ledamöter i full öf-
vertygelfe, at denna nyttiga Inrättning kom¬
mer uti framtiden at äga varaktigt beftånd;
och at alla der3S efterträdare fkoîa håruti
finna famma nöje och upfåt til defs bibehål¬

lande.
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Jjnde. Det nöje och tycke fom hvar Leda¬
mot fjelf fattadt för Inrättningens affigter,
blifver ock enda fäkerheten för defs varaktig¬
het, hvarförutan och om det fattas, aila an¬
dra foreJkrifter och bud ära fruktlöfa. Men
â andra fidan blifva doek, oacktat alt varmt
deltagande i faken, visfa Lagar nödvändiga,
la väl til befordrande af god ordning och
til ärnäende af flere förmoner uti lärdoms-
vägen, fom och til undanrödjande af de hin¬
der, fom kunna bringa Inrättningen uti för¬
fall j Sälllkapet har derföre haft frän fin bör¬
jan visfe Lagar, hvarefter fammankomfterne
blifvit hållne, och hvilka nu åfven här låg¬
gas til grund, med de ändringar och tillägg-
ningar, fom öalllkapets famteliga Ledamö¬
ter, efter en allmän gran/kning, pröfvat nö¬
dige, och följande § §:r innehålla,

§ r,

Sälllkapets ordinaire Ledamöter äro, fom
i början blifvit fagt, alls vid Stadens Får-
gamlingar och Publique Scholar varande Prä-
fier och Lärare. Och fom desfe ti! befor¬
dran af Inrättningens ftorre förmonlighet och
til en bättre framgång för fina Lärdoms Öf-
ningar, gerna mottaga biträde, råd och un-
deritôdj få anfe de och både för heder och
lycka, at bland fit antal få räkna andre af
lärdom och förtjenfter berömde män, fåfom
frånvarande Heders-Ledamöter; men när d®

P p 3 förre
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fôrrs med fine namns underfkrift förbinda fig
til nedanlkrifne Lags efterfôlgd; få förklara
decfednare dermed fitt bifall, och tycke för
fjelfva Inrättningenj och komma deras ädel-
modigt gifne bevis derpå uti Sållikapets Pro.
tocoller til tackfamt minne at anföras. Ingen
blir fom Heders - Ledamot antagen, utan
famtelige Ordinarii Ledamöternes enhälliga
bifall.

§ 2.

Sållfkapets ordinaire Ledamöter fam-
manträda en dag hvarje vecka fom år Tis¬
dagen , h) hvilken, få länge Sälilkapet Icke
finner fig föranlåtit at utfe dertil en annan
dag, blifver en faftftålt Samlings-dag ; undan,
tagandes om någon högtid /kulle tillika in-
falla, då fammantrådet Jker Onsdagen, eller
följande dagen derpå.

§ 3*

Så'11/kapet har icke något vift Samlings¬
rum} utan hafva famtelige Ledamöterne der-
uti villigt ingådtt At uti en vifs ordning
livar fm gång emottaga fine Medbrôder, hos
hvilken de då fåledes famlas} och den ut-
fatte tiden därtil år klockan precife half til
fem eftermiddagen.

K) Bibchllles til dtife öfningar 1793»



Norrköpings Minne,
5- 4-

Efter en half timma, fedan Ledamöterne
hunnit famlas, göres ftraxt början med det
fotn år famtnankomftens förfta föremål, nem-
ligen : at fåiom hittils Ikedt, ocli få länge
icke något annat blifvit derom ftadgat, dis¬
putera öfver en Artient uti Theologia Dog-
rnatica, hvarvid det af iallfkapet antagne
Noeldifke Compsndium följes och få långe
nyttjas tils det blifver utbydt emot något an¬
nat. Den 21 September 1790 gjordes bör¬
jan med det på nåftföregående fammankomft
den 14 .September af Sälllkapet vidtagne be-
flut at difputera ôjver Thefes Mifcellania ,
hvilka Ordningens pracfes för hvarje gång
fjelf författar och dagarne förut i Sälllkapet
låter utdela, detta bruk continueras ånnu (år
1798 ) och fom man hoppas alt fram¬
gent.

§• f-

Den Ledamot, hos hvilken de öfrige
äro famlade, måfte, når Difputations -A&en
börjas, åtaga fig, at emot de andre förfvara
alt hvad Auftor, om den i ordning förefaU
lande Articulo kan bevifas ha/va Jkrifvit få-
fom grundat.

§. 6.
Af de öfrige Ledamöter, fom eljeft alla

fkulle vara opponenter, tager Prafes antin-
P P 4
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gen de tvä honom uti Ordningen ndflföljan.
de, elierock efter fritt val Två andre afSilU
fkapet til fine Refpondenter eller Com-Pr<e-
fldes, hvilke efter behag antingen fåfom vid
Synodal -After praefidera famfält, eller, efter
nu varande bruk, fkiftevis hvar fin timma,
på det han måtte få någon iätfnad, fåfom
ock opponenternes antal, i anfeende til ti¬
dens korthet icke måtte blifva för ftort.

§• 7.

Ordningen emellan opponenterna, bör,
till förekommande af Indentite, icke behän¬
digt vara den famma eller den vanlige; utanmåfte de vid hvar fammankomft, antingen för
famma, eller för näfta gång, derom draga
lott, och fedan opponera efter fom Numem
vid Dragningen utföll.

§. 8.
Under difputation bör väl allenaft en i

fonder framföra fitt Argument, och alterna»
tivet emellan Respondens och Opponens ob-
ferveras; men om något fkuile, fåfom an-
naårkningsvårdt, infalla en eller annan af de
närvarande; fa] dr det honom icke förbudit,
at, Jdfom Tertuis Interveniens Jlraxt fågafn
mening, hvilken öfvervåges och befvaras af
vederbörande Officiario.

§. 9.
Så) vida [Sållfkapetj med fine Samman¬

kommer åfvenj har till) åndamål at öfva f'§
uti
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ufi Latinfka .Språkets talande; få antages och
{etta Språket fåfom det enda, på hvilket, det
under hela Difputations-Aäen ifrån kl. y till
kl 8> år tillåtit at yttra fine tankar.

§. 10.

För at, likafom uti andra lärda Söcie-
teter, åftadkomma något Lärdoms-Arbete, af
åvad flag fom hålft, längre eller kortare,
hafva Sälllkapets Ledamöter kommit öfverens,
at med nâfta år 1789, göra dermed en bör¬
jan fàiunda: At hvar Ledamot, en gång om
året, forfattar efter behag, en kort afhand.-
ling eller visfa Thefes i något egit fritt ut¬
valt åmne, antingen Dogmatilkt, Moralifkt,
Oeconomi/kt, Phyfilkt, Philologilkt, Poli-
tilkt, Hiftoriikt (Sacra eller pro fana;) eller
något om visfa fôrdommar, oordningar och
miisbrok uti Kyrkan eller Staten i allmänna
eller enlkilta fammanlefnaden, med anförde
Bevis om defs Ikadelighet och förfiager till
defs förbättring, hvilket hvarje gång fkall af
Sällikapet, fâfom en kärkommen fak, upta-
gas och till Ledamöternes ompröfning uplä-
fas„ At fom de nu varande. Ledamöter åro
tolf til antalet; få blir til detta ändamål en
Afhandling, eller et vifst antal Thefes, jämt
för hvarje månad, hvilket hvardera förfärdi¬
gas och inlemnas på fin färlkildta tid, få at
vid fifta fammankomften uti hvar månad kan
en fådan afhandling upläfas och fedan, efter

P p y Säli-
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Sälllkapets granfkning, renlkrifvas och för.
varas.

§. II.

Sedan Difputations-Aften är flutad, h vil.
ket altid kan Ike uti god tid, om den tidigt
nog efter Lag börjas, föredrager en eller an.
nan fom till Sdlljkapets förmån, eller inrätt,
ningens utvidgning, kan hafva någon ting up-
täkt, fne tankar; ôfver h vilka, fä vida in¬
gen Rang-ordning eller Subordination Leda-
möterne emellan äger rum, hvar ock en fär-
fkilt fager fin mening rent ut; börjandes han,
fom för den dagen år ordinarius Prasfes och
fedan de uti circulations - touren följande ;
hvarefter, fedan valröfterne blifvit räknade,
faken afgjöres efter plurima vota ock för-
blifver dervid.

§• 12-

Lärda nyheter ,i märkvärdiga händelfer,
fom genom Tidningarne ånnu iske blifvitabe-
kanta; ja och fäll/amma Cafus uti ens Åm-
bets-Förrättningar, bår hvar och en, fom få-
dant vet och årfarit görafg et nöje af at be-
rätta för Sdlljkapet och dermed gifva anled¬
ning till nyttige och angenäma famtal, hvil-
ka altid till flut böra följa på de alfvarfam-
mare göromålen.

§• 13-

Oacktat de tilläggningar eller förbättrin¬
gar, fom i framtiden möjeligen behöfva gö¬

ras,"
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få, forblifva doek altid desfe pun&er SdlU
ftapets heftdndiga Lag, hvilken alle i gemen
och hvar och en i fynnerhet med fitt namns
underlkrift förbinder fig at efterlefva, och
blifver den, fom utan Laga ikäl häremot
bryter, uti en dertill gjord Annotations-bok,
efter vanlig taxation, låfom piicktfällig up-
förd.

§. 14.

Med desfe plicktpenningar, hvilka om
icke förr dock aldrafift vid årets Hut böra
ärlåg gas, betales utgifterne får de bland fdlU
Jkapet circulerande tidningar, hvilka, i falf
af et högre pria, fordra et proportionerat till-
fkott af Ledamöterne; men i annor håndelfe
lemna de Cäsians återflod till beftridande af
andre nödige utgifter.

5- If.
' % /

Desfe fiftnämnde Utgifter blifva, efte?
Sålllkapets faftffålde öfverenskommelfe, i fyn¬
nerhet för allehanda In-och Utldndjka nyttiga
Böcker, dels de redan efterlkréfne och till för¬
väntade; dels och andre fom Sållfkapet fram¬
deles kunna finna nödiga at förikaffäs. Men
fom utgifterne dertill fäkerligen blifva fiörre,
ån at de af nitiika Ledamöters Pliekte-Cas-
fa kunna beftridas; ty har Sallfkapet enhäl¬
ligt och frivilligt ingådt, at proportionerligit
fammanlkjuta för de hvarje gång inkomman¬
de Böcker. - . .

§. 16.
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§. 16.
Sedan desfe Böcker genom circulation

varit Sällikapet til nöjacktigt bruk, bli/va de
fintingen innom Ledamoterne bort- auttionera-
de; eller ock förvarade fåfor/i Sdlljkapets Bi-
bliotlaeqvey hvarom framdeles närmare aï-
gj öres.

$• i?-
Hvad fom enligit ir och 12 §. §. blir

föredragit eller inberåttas och afgjöres, blir
och ftraxt till fit urfprung, innehåll och än¬
damål af en eller annan Ledamot ikrifteligen
författat och hår infört under namn af Theo-

logiika Såll/kapets Protocoller, fom komma
at utgjåra andra delen af denna Boken.

§• 18.
Om något pä andra orter inrättat Theo.

logilkt Sållikap, fkulle med vårt vilja ingå
uti Correfpondence, äro vi både villige och
benågne at deruti förena ofsj h var vid Säll¬
ikapet nyttjar et dertill förfärdigat Sigill med
omlkrift; Sigillum Societatis Theologicce Nor-
copenfisy

§. 19^
Från Inrättningens början har det altid

varit vaneligit, at Sällikapet hos den Leda¬
mot, der de haft fin famraankomft, en ftund
qvarftadnat och blifvit med aftonvard und¬
fägnade? men få vida ingen Ledamot ännU
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vjrit, fom vägrat lig at iackttaga ett fådant
jruk, ej elier någon oppofition är deremot,
ät för framtiden befara 5 få behöfves och om
denne iekamiige ufus uti Lagen ingen ting
ftadgas eller anmärkas vidare, än at hvarje
Ledamot ldrer nog infe fkadeligheten ech där-
jbr,pen af fora anrättningar ; och ack ta fig
fdr en öfverflodighet, genom hvilken han
fjeif blir lidande, de andre förförde och in¬
rättningen få ofkyldig och nyttig den år, dock
Ihart och fluteligen för fin koftfamhet fkull
blir et intet.

§. 20»

Ehuru hvar Ledamot af fig fjelf är an¬
gelägen om Lagarnes uti ackttagande5 har
dock fåll/kapet funnit nödvändigt at utvålja
en vifs, fom bevakar deras hälgd. Den fom
uti förevarande fammankomft varit Ordinarius
Praefes kommer uti den nåftföljande, at under
namn af obfervator for den gängen noga ef¬
terfe, huruvida hvar och en upfyller all den¬
na Lagens rum; och at efter flutad Aöt be-
fôrja om up/krifningen af alla deras namn,
fel och böter, fom uti Annotationsboken an¬
tecknas böra. Norrköping d. 9 Dec. 1788.

Sållfkapets Ledamöter, fom tid efter
ånnu blifvit intagne, äro följande :

Johan Lutteman, Paftor teutoniens ad
dîdem div. Hedvigs»

Jon Wåhlander, Svenfk Paftor vid Hed¬
vigs Förfamling, Kyrkoherde i Täby 1798.

frie-

y
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Friedrich Daniel Diederich Ulrich, ge-
bohren zu Teterow i na Hertz. Meckl. leh-
rer bey der deutzchen Schule hiefelbft.

Petrus Strömmenberg, Comminifter vid
St. Oiai Förfamling, Kyrkoherde i Björfät-
ter 1797.

Johan Jac. Blavier, Adjunft. Comm.
ad templ. Olai, död den 17 Septemb. 1793,
fåfom Supr. Coll. S. Nore.

Jonas Holm, Coll. Scholae Inf. död den
12 Martii 1793.

Joh. Wifiröm, Adj. Paft. ad Templ. Olai.
Comminifter uti Rifinge 1794.

Nils Fr. Trolle, Scholaemäftare och Spin-
hus-Predik2nt.

Carl Bergrcall, Scholaemäftare och Pre¬
dikant vid Fri-Scholan, Comminifter i Ålf-
veftad 1789.

Sv. Lidman, Comminifter vid <7t. Jo-
hannis.

Petrus Holmberger, Reötor Scholae Tri v,
Norcop.

Anders Collberg, Collega Scholae, ReAor
Scholae Lincop. 17S8, Paftor i Wikinftad 1793-

Johan ichenmark, Paftor och Proft i
Konungfund.

Hans Pehr Wejfelius, Collega Scholae
Sudercop. Conrectcr Scholae i Linköp. 179?.

Olaus Jon. Sundelin, Ecclefiaft. & prs-
fe<ft. Rei Scholafticae Swartzianae.

Raqv. Nicolai, Eloq. Doc. ad Ac. Upf.
Graecae Lingv» Leftor i Linköping 1790, död
1798. Ca*
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Carolus Petrus Wiehe, vice ReAor, be-
fig den 13 Maji 1793, til Lund, der

tan till början blifvit Adjun&us Minifterii hos
Doroprobften Munk.

Magnus Rofelius, P. & Pr. i Ringarum.
Samuel Samuelsfon, Paftor i Lillkyrka,

jypo i Linderås.
Joh. Kling, Ccmminifter i Fliftad, nu

Proft och Paftor uti Ljung och Fliftad.
Nils jitterhom, Proft och Paftor i Fry.

ferum & Hannas.
Nils Troz.elius, Oeconom. Templ. Catlu

Lincopenf., död 1793.
C. Backe, S:x R:ae M:tis a Sacris. Af

Kongl. Maj:t i Cabinettet den 18 Oftober
1793, utnämnd Paftor i Skärkind, 2 J mil
från Linköping.

Johan Stahre, Comminifter i Simans-
torp.

Hans Olof Sundelius, 1791 in Februarii
Adj. Com. ad Templ. Olai, 1797, vic. Paft.
i Trehörna.

Jac. Juringius, Com. in Krokek, ut¬
nämnd vid Präftmötet 1793 til vice Paftor.

Pehr EkerToall, Paftor vid Kongl. Maj:ts
Lif-Grenadier Regemente, död 1791.

Eric Peter îttlf, Docent vid Acad. i Lund,
död därftädes 1794.

Johan Henric Egnell, extra Bataillons
Predikant vid Konungens Lif - Grenadierer.
1793 Kongl. Hofpredikant,

Nils
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Nils Kjellen, Paflor i Borg och LôtL
Carl Styreli, Adjunåus Paftoris i Borg.
Johan Hhlander, vice Collega Ciasfis

s lidas Ord. Gollega Sup. Norrcop. 1794.
Anders Hagert, Adj. Comm. ad. St. Jok

S79f Brukspredikant vid Gufum.
M. S. Munck, Adj. Pr. & P. ad S:t Olai,

Commini-fter därftädes 1796.
Eric Forsfen, Ord. Kongl, Hof-Predi¬

kant och Kyrkoherde i Ockelbo.
Johan Björner, Kyrkoherde i Oflra Ryd.
And. Wikblad, Philof. Mag:r Suprem,

Coll. i Wadftena 1797.
Gujiaf Brunnmark, Phil, Msgtr. Refle

179 5 till England.
P. J. Rertx,man, Coll. Schofse 1 Norrk.
Magnus Vetr. Ingesfon, 179.5- Brukspre.

dikant vid Storebro Järnbruk.

Cap. XL

Om Adeliga Jungfru Stiftet.

Norrköpings Adeliga Jungfru-Stift, fora
{rån medlet af år 1783 kan råkna fin uprin-
nelie, har at tacka Hans Excellence Riks-Rå¬
det, Riddaren, Corooiendeuren och Cantzle-

rea
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'ren af allaKongl. Maj:ts Orden, Herr Gref-

v;, Carl Fredric Schejfer for fitt uphof, be-
fånd och tillväxt5 hvilken uti Memorialet af
i, 29 Aug. famma år anmålte at en ômfint
Medborgare, fom ville vara okånd, vore fin-
nad at i en af Rikets Städer, utom Stock¬
holm inrätta ett Adeligt Jungfru Stift, för
en Abbedisfa oeh Sex Fröknar, fom kunde
befinnas i laknad af nödvändiga tillgångar.

Detta varade till år 1784, d. 8 Januarii,
di Hans Excellence inför Wadftena Adeiiga
langfru Stifts Direéfion gaf fig tillkänna få-
fom Uphofsman och at han med egne med^l
dertill ville bidraga j men förbehöll fig likväl
Direftionens tyfllatenhet i detta förtroende.

Dire&ionen kunde väl icke neka Hans
Excellence en få billig begäran 5 men trodde
dock at en få ädel och men/kligheten gagne-
lig inrättning ej långe kundö hällas hemlig.

Håruti vann väl Hans Excellence till nå¬
gon del fin åftundanj men ryektet, lätt fom
vinden, utbredde fig fnart; få at når Hans
Excellences död år 1786 inträffade, ingen
bedrog fig, at han vore Stiftare af denRa vac¬
kra Inrättning.

Imedlertid ltade Hans Excellence uti Norr¬
köping inköpt ett vackert Stenhus, h~) belä-

Q q get
fe) Om a:ne våningar, med front efpice, innehålla

14 rum, utomtvånne mindre byggn ingår af trid
och nödige uthus, famt åger rymlig gårdsplan,
öfver porten låfes i en Marmorften desfa or¬
den i god förgyllaing; ADELIGA JUNGFRU
STIFTET.
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get î fydväftra hörnet af Ty/ka torget, mot
Rådftugan, och til detta ändamål hembjudit
"Wadftena Adeliga jungfru-Stifts Direction,
under h vars difpofition detta Stift ifrån bör-
|an blifvit lemnat och dar, fedan Högftfalig
Konung Gustaf III. genom Nådigt StadfåfteU
fe-Bref, af d. 23 .Sept. 7783 gillat Inrättnin¬
gen , låtit d. 1 April inflytta en Abbedisfä
och desfe 6 följande Fröknar, nemligent
Fredrika Charlotta Infenjijerna, Eva Sophia
Çyeçkfelt, Maria Beata von Thoiin3 Bcnedicia
Vlrica Natt och Dag, Anna Maria Swab och
Lovifa Magdalena Härd.

Fil Abbedisfä hade val Kongl. Maj:t
genom nådigt Kallelfebref nämt Riks-Rådin-
nan, Grefvinnan Gyllenborg', men fom hon
ftraxt därefter med döden aflidit, hade Dire¬
ktionen uppä Hans Excellences begäran kal¬
lat nu varande Abbedisfan, Friherrinnan Ulf-
fparre, född Grefvinna Creutz,, hvarå Kongl.
Maj:ts nådiga Kaileife-Bref genaft följde.

Efter Hans Excellences tidiga och för
Fäderneslandet nog kånbafa frånfålle, anflcgs

- likväl få flor Summa till Fond,at råntan der-
af rikligen ivarar mot det åfyftade ändamå¬
let, fom rtedanföre kan inhämtas. Difpofition
håraf beror altld utaf Wadftena Adeliga Jung¬
fru Stifts Direktion, äfven fom inträffandele¬
digheters tillfåttjande.

Saknade Medborgare! genom denna he'
drande Inrättning, haf Du reft Dig en Min¬

nes-
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j ne*vård, fom genom Seclernes långd fkall
fcffva beftåndande.

Du Ville icke blänka for den låttfinnige
rerldens åfyn med en fal/k ära, med urgamla
anor och namn —- nej — Du uppoffrade Din
beqvämlighet, Din omtanka och Din måfta
förmögenhet åt Menjliligheten, Snillet, Idog-
Îliten och Dygden.

Salt hviie Ditt alikade ftoft, åfven un¬
der de Skonas fuckar!

Reglemente for Adeliga Jungfru Stifts In*
rättningen i Norrköping.

Då framledne Hans Excellence Riks-
Rådet m. m> Herr Grefve Carl Fredrich Schef-
(er förordnat om ett Adeligit Jungfru-Stifts
inrättande i Norrköping, hvar till han i lifs-
tiden dårftädes inkjöpt et tjenligt hus och
gård, famt anflagit nödig Fond, men icke
hunnit innan fin död närmare utftaka alt hvad
vid denna inrättning år at i akttaga; få har
Dire&ionöfver Wadftena Adeliga Jungfru-Stift
under hvars infeende och ftyrfel högbemålte
Hans Exellence farorna inrättning öfverlem-
nat, anfedt fig föranlåten i likhet med hva/1
Direction om Inftiftarens åftundan i detta åm-
ne har fig bekant, utfätta hvad här följer till
framgen efterrättelfe.

§. t.
Stiftet fkall beftå af en Abbedisfa eller

Priorinna, den Kongl. Maj;t allernådigft ut-
Q g 2 nåm-
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nämner och Sen Adeliga Jungfrur, fom åro
i faknad af arf och fådane anhörige, fotri
vårda fig om dem, famt fåledes äro blott-
ftälde för faknad af nödige tillgångar.

1$. 2.
Desfe Sex Adeliga Jungfrur fkola vara

Immatriculerade uti Wadiiena adeliga Jungfru¬
stift, och därftädes hafva betalt afgifterna,famt loft Ordens Korsfet, hvilkef nyttjas lom
§ i o förefkrifver. Så framt en eller flere af
de Jungfrur, hvilka inftiftaren Sjelf i lifstiden
utnåmndt, genom gifte eller döden utur Stif¬
tet afgå, eller vid for öfrigt infallande ledig¬
het, ikall Dire&ion utfe, hvilken eller hvilka
i Hållet må i Stiftet inkomma.

§ 3.
Priorinnan äger af alla, fom i Stiftet

åro eller der til hora, lydnad och vördnad
njuta. Vid Priorinnans fjukdom eller borto-
varelfe, äfven vid timade dödsfall, fom genafi
bör Direflion tilkånna gifvasj till defs Kongl.
Maj.t i nåder utnämnt efterträdaren och den
i Stiftet kan fig infinna, fkall den älfta Stifts-
Jungfrun, om ej Direction någon annan der-
till förordnar, företräda Priorinnans liälle och
njuta lika hörfamhet och acktning.

§. 4.
Priorinnan må icke utan Directions vet-

tenlkap refa bort på långre tid ån fjorton
da-
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(fegar, få at någon af Stifts- Jungfruerne må
/ôrordnas hennes ftålle företräda, hviiken hon
äger hos Direction föreflå, och bör den fam-
ma vid Priorinnans återkomft till henne af-
lämna beråttelfe, om h vad under hennes från¬
varo vid Stiftet föreiupit,

§• ?•

Priorinnan åligger ftyra hushållningen
rid Stiftet och dårvid följa den hår bifoga¬
de Stat, hviiken ej i annan håndelfe må öf-
verlkridas, ån dä Stiftshufet tarfvar betyde-
ligare reparation, men h varom Directions när¬
mare förordnande i fädan håndelfe bör af-
vagtas. Direåion /kall beförja, at en fjer-
dedel af den i Staten anflagne Summa eller
2^8 Riksd;r 16 fs. varder vid hvarje qvar-
tals början Priorinnan tilftäldt, at hon ej må
fakna tilgång under hvarje qvartal til de nö¬
diga fundne behof. Vill Priorinnan håldre in¬
gå Contraft med någon Traöleur eller annan
Perfon, fom åtager fig för henne' och förenåm-
de fex Adeliga Jungfruer lemna mat, med fy¬
ra rätter om middagen och tre om aftonen,
än fjelf befatta hg med en fädan hushållning
för de till maten anflagne 488 Riksd:r, hvil¬
ka ej må öfverfkridas, ager hon dertill roagt
och må fjelf tilfe, at den, med hviiken hår-
om flutas, de ingående vilkor upfyller. Dä
någon af Stifts -Jungfruarna viftas utom Sta¬
den längre än åtta dagar, blifva hvad för hen¬
ne i dag tra&amente är utfått, under defs

Q q 9 lätt*
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längre bortovaro uti Kofihålls- Räkningen af.
dragit. Och fom räkningen ôfver hushållnin¬
gen hvarje qvartal bor till Dire&ion från Prio¬
rinnan aflemnas, älven fom hon vid inkjöp
och det mera vid hushållningen hôrer, tarf-
var biträde, få är i Staten fo Riksdaler till
den därvid hehjelpelige Perfon årligen anllag.
ne. Denne Pçrfon må Priorinnan ijelf utval-
ja, oçh et fådant val till Directions godtfiq-
oan.de tillkänna gifva,

§. 6,
A.t ingen af de Adeliga Jungfruarne ml

åfidofätta den lydna, högacktning och tillgi¬
venhet, forn Priorinnan tiibörer , det kan med
Hkjäl forceras; men fkujle någon häruti åfido¬
fätta fin fkyldighet, må hon fedan varning
fkjedt, indraga et qvartal af dç till hvarje
Adelig Jungfru till handpenningar anllagne 2g
Riksd:r årligen. Skulle icke defs mindre nå¬
gon fortfara uti ovarfamt yttrande innom el¬
ler utom Stiftet uti ©tidigt upfôrande och få.
medelft âftadkomma mifsnôje, må fådant hos
Direction anmälas, fom då vill ftadga, huru
flikt må anfes eller om den felaktig© må Ikil-
jas från Stiftet,

§• 7'

Priorinnan äger tjenftehjon î Stiftet an¬
taga , och tillhålla dem fine Ikyldigheter full-
gjôra,

§. 8.
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§. 8.

Priorinnan fkall noga tillfe, at intet an¬
nat ån fjukdom och värkeliga förfall ? må bin-
ära Guastjenftens beviftande, äfven fom ock
at piorgon och afton inom hufet bön fker.

§• 9"

Priorinnan åger at tillfe, at Stifts-Jung-
/ruarne pä något för dem nyttigt fått, använ¬
da tiden och för öfrigt i ackttaga hvad ett
anftändigt upförande tilhörer. Vill någon af
dem på en tid af 14 dagar eller 3 veckor
refa bort med Priorinnan, om ej fkjål der-
emotäro, det tillätes, men längre tids borto-
varelfe bör hos Direktion anmålas och defs
bifall afvacktas. Stifts-Jungfruerne fkola äga
Priorinnans tiliftånd, då de vilja uti Staden
göra befök eller viftas utom Stiftshufet,

§. 10»

Stifts-Jungfruarna undfå hvar fitt rum
med en Klädes-Bireau, en Spegel, et bord,
tre fiolår, en handkanna med fat, men fäng
med tillbehör, oçh egna kläder anfkaffar fig
en hvar, efter råd och ämne, och böra når
de åro utom Stiftshufet, aUid, hafva Stjfts-
Ordenstecknet pä fig.

§. u.

Ingen Stifts-Jungfru under 14 år varder
i Stiftet intagen, emedan för någre yngre ej

^finnes ärforderiige anftalter*
Q q 4 $. _X$
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§ 12.
Då ram därtill i Stiftshufet åro at till-

A. må Adelige Jungfrur, mot årlig betalningi Stiftet intagas, men om betalnings belöp,
pet må med Priorinnan öfverenskommas. Så.
dane Penfionairer må ej öka de i Staten up.förde utgifter, men njuta för öfrigt lika rätt,åfven fom de åro underkaftade lika förbin-
delfer med förenåmde fex Stifts-Jungfruer.

§ 13.
Når någon Stifts Jungfru antingen genom

gifte eller med döden afgar, få kommer defs
lång med tillbehör at förblifva vid Stiftet.
Vid timande dödsfall lemnar Dire&ion foRiksd:r till begrafnings koftnaden.

§. 14.
Om genom vêdeld eller annan olycklig

tillfällighet Priorinnan och Stifts-Jungfruerne
icke kunna i Stiftet viftas, Ikola de under en
fådan tid njuta, Priorinnan efter 200 Riksdir
och h varje Stifts-Jungfru 80 Riksdrr om året
och vill Direéfion då yttra, hvad vidare vo¬
re nödigt i fådane händelfer i ackttaga.

Stockholm d. 4 Maji 1787»
På Wadfiena Adeliga Jungfru Stifts - Di-

reftions vagnar,
Nils Bjelcke. M. Falckenherg. Joln. D. Du-
vall. Joh. Rudbeck. A. J. von Kohler.
Fred. Crçnjïedt.

C. W. Stråle.
Norr^
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fltrrkSpings Adeliga Jungfru - Stifts artiga
Stat.

S pecie
R'.dr Sch. rift,

Till 2:ne måltider om dagen f&r Prio.
rinnan och fe£ Fröknar uptages ef¬
ter t R:dr 16 fs. om dagen och 366
dagar - 48$: _ _

Priorinnan njuter årligen til Caffe och
andre fmå utgifter - . 33: I6: _

Hvarje af de fex Fröknarne njuta årli-
gen till lika behof 20 R:dr tillfam-
mans - 120: »—« M

Till Ljus och Ved anordnas årligeij 58: 16: K—Î

En Jungfru hos Priorinnan 40: _ !—•

Tvenne pigor till Fröknars* a 33 R:r ti fs. 66: 32: 1—*

En Drång .... 5o: >—4 M

Till Stadsutfkylder för Stiftshufet oeh
Reparationer anordnas årligen 43: 32: t—4

Till extra utgifter - fo: -4 »■■4

Till en Commisfionair, fom går Priorin-
nan tillhanda med årliga Råkningar-
aes upgjôrande famt vid upköp m. m. fO: _

Apotek och Dottor r - - 33: 16; —
Summa R:dr 1033: 16: _

Stockholm d. 4 Maji 1787-

Nils Bjelcke. M. Falckenbtrg. Joh. Diedr.
Duvall. Joh. Rudbeck. A. J. v. Köhler.
Fr. Cronfiedt.

E. W. Stråle.

Q q 1 Om
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Om fordna Hofpitalet,

Ät Hofpital redan år 15*94 exifterade i
Norrköping, årbevifligt af en gammal Råken,
fkaps Bok i Manufc.ript,' h vilken jag, under
mitt viftande, vid Riks oeh Antiqvitets Ar-
çhivet i Stockholm, hade tillfälle at fe, hvar.
eft orden få lyda : Hajfver Herr Pehr i Borg,
fom dr de Fattigas Predikant udii Norkepingx
Hofpital, någre wtjordher, fom han hajfroer
frydt, och löper rentan, anno 15*94 - - -

Penningar » - 10 öre 18 dal:r,
Korn - 2 Spann.

I detta Hofpital, fom år 1777 flyttades till
Linköping underhöllos 24 Fattige perfoner,
hvarrill Kronotionden af 5* Socknar var an.
jlagen, utom någon åker, äng och mulbete
vid Staden. Hushållningen härvid, var en
Präftman anförtrodd, fom ordentligt höll årlig
Gudstjenftuti Hofpitals Kyrkan, ») famt mor¬
gon och aftonbön hela året igenom3 motfär-
fkild lön och ftat.

Till de Fattigas Ikötfel, famt åkrens
och ängens behof, beftods åfven en dräng
och 2:ne pigor.

År Î69T utgafs en Spisordning oçh Af-
lönings-Stat för Norrköpings Hofpital af Cari
XI, underteknad af en Samuel Enhjelm, fom
ftadgar at Predikanten och Syflomannen fkul-le

i~) Var belägen vid Hospitalsgatan ocb Qyadraten
Pelikan, famt har nu förbytt fig till ta fcioffla*
gare-Smedja.
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le njuta §0 DaJ. S:mt i årlig lön och til Säd,
viftualie-varor m. na. 41 Dal. 14 öre 9, |
p;r. Summa 121 Dal, 14 Öre 9, § p:r S:mt,
och för den öfriga Inrättningen i proportions
altfammans till et årligt beiopp af 732 Dal.,
Ij öre 8 p:r

Hofpitals Predikanter ha/va varit,
Paftores i Borg hafva någon tid haft

vård om Gudsrjenften i detta Hospital, och
till den tiden, at Löths Paftorat blef Anexs
til! Borg vid år (69e

Olaus àunonis eller Sunonius, Paftor 3
Borg 1Ö39 och tillika här vid Hospitalet, Pg-
ftor i Wimmerby 1647, Pr<?ft död den 26
Junii 1680.,

Andreas Werling, 1694, Paftor i Atved
1702, död d. 26 Febr. 1706.

Petrus Petri Kihlman, 1702. Commin,
i Skälvik 1706, död 19 junii 1728. "

Ifrael Laur, Wangel, 1706, Paftor i Å
1717, död 1736 d. 6 Februarii.

Jacobus Hambraus, 1717» Regements
Präft 1718,

Andreas Jonce Wettelius, Prädikant och
Syfsloman 1717, Commin. i Simanstorp 1728,
död d. 5" April 1736.

Daniel Ekmarck, född 1687, Hospitals-
Präft här 1723, Paftor i Törnvalla 1738, död
den 19 Junii 1764,

An«
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Andreas Haqvini Lindorff, född 1704,

Paftor och Syfloman här 1736, Kyrkoherde
i Furingftad 1.772 död d. 28 Dec. 1791.

Andreas Carcli Hagelius, född 1707,
Paftor och Syfsloman här 1772 död 1767 d.
8 Julii.

Carolus Caroli Callerholm, Spinhuspräft
och Ayftoman d. 17 Julii 17(17, Paftor i Dags¬
berg och Krokek 1777, död d. 12 Januarii
1789, under hans tid blef detta Hospital
härifrån flyttat till Lindköping.

Cap. XII.

Om Krono-Spinhufet,

En Spinhusbefkrifning bådar vift ingen ting
angenämt k). Men om Läfaren förft behagar
genomögna, hvad om gamla Spinhufet nu ic¬
ke bör förbigås5 få torde alt hvad i fanning
kan fågas om det Nya, blifva mera förnö¬
jande, för ordningsäl/karen, ån man lårer för¬
moda.

Det

K) Där måla» ingen Adonis _ ingen Frôya in¬
gen Romanhjelte, fom dödar Tigrar ©ch Drakar

ingen ömtålig âllkare, fara revangerw Sl¬
angens ära med värja» och rymmer.
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Det gamla Rafp - och Spinhufet var' be¬
läget längft ned i öfter, pä Saltängen och
norra fidan om Strömmen, beftående af ett
trähus om 2 våningar, med Kök och Bonings¬
rum for Vaktmåftaren i den nedra och ar¬
betsrum, famt Kyrka i den öfra. Alla rum¬
men voro mycket låga — Vårket arrende¬
rades af privata., visfa år efter h varannan}
altid af fådane män, fom ingen vinning fök-
tej utan faft mera koftade betydligt på fa¬
ten, för allmånna nyttans fkuld.

Den fpånad här ålladkoms den tiden',
var fållan behöfligt ofta nog mera koftfam
ån vanligt vis fådant arbete.

I en Stad, med det antal Fabriqver,
fom hår, kunna undanfnillningar af rudima-
tetier fvårligen förekommas. Sådane brott
med kroppsftraff förfonade, glömmas näftan
lika fnart fom fvedan. Ju oftare flika ftraff
utdelas, ju mindre blifver fkammen, i den
hopens ögon, hos hvilken de borde värka
fårbättring.

Men Spinhufet, dår friheten för ett el¬
ler flere år blifvit förlorad, arbetstvånget o-
undvikligt och Brottflingen med vanära ftåmp-
lad, har tillbakahållit otålige fådane ogjer-
ningar. Ock kanfke — med den båfta poli-
tilka författning, ingen ting annat i denna
flund år ordfaken, at få Stader med den
Folkhop fom hår, äga få tomma arrefier, få
obetydligt antal hustjufnader och fnatterier
fom i Norrköping. En
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Ën få behaglig värkan har åfminftone
det nya Spinhufet. Huruvida (likt kan fägas
om det förra, iemnas på fina /kal därhän.

Det Gamla Spinhufet hade 12 till iç
fångar årligen. Kunde icke eller rymma fle-
fe ån några och tjugu. Den tiden år iyck*
ligen förbi. Derom må dock i korthet få*
gas; at om Byggnaden föranledde till tillin*
gars hoppackande — vantrefnad — fjukdo*
mar — plågor och förtidiga dödy få ankom
ock deras föda, fred, arbetstvång, vård —«
och fnaft fagt hela iif, på en mer eller min¬
dre roenlklig Vaktrnäftare, Om än en fådan
Herre, oacktadt alt h vad vederbörande till-
flåppte och påkoftade, ijbifade fångarne knapt,
rtied iftämd föda, för at fjelf lefva ftåtligt —
om han preyade af dem deras penningar,
ringar och kläder, för Branvinsglafet och Caf-
fekoppen — Om han redan vid mintia kla¬
gan våldförde dem — Om nan ältid med
karbafen dref dem rill råcken — Om han flög
den fvaga och vårnlöfa månnifkan i fången
rill döds - - - utan anfvar - - - få är det mer
än fa fl i gr.

Mah påminne fig åfveh härjårnre af ett
anfal fångar voro dar inllurne för mindre fel
och för brott, föm de aldrig begår*5 dem da
åtagit Tig för Föräldrar eller Husbondefolk
<=— Och — hvem ryfér då icke vid åfankan
af alt der våld, desfe olycklige öfvergårt?
Men fkyndom ofs ifrån en få obehaglig mål¬
ning. Låfaren må /kåda ett mera vackerf
föremål; $ya
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Nya Spinhufet.

Det är äfven belåget pä norra fidanöm
Strömmen; men aldra långft upp i vafter, pä
ett högt och fundt fjålle, uppfördt af ftert
med en vacker frontefpice, och täckt med
järnplåtar. Hufer är bygdr i Konung Gustab
Ilfrs tid, för Kortgl. Majit och Kronans räkning
genom Högloflig Kongl.Commerce-Coilegiioch
grundlagdt d. 31 Julii 1786. Behofver man di
underrättas, at det år en till hela fininiättning
fullkomlig och fkön Byggnad? Detta pryde¬
liga tvåvåningshus prefenterar fig åfven lång¬
väga fom ett Slott eller Refidence l).

Nära intill, ehuru vål portalen ännu ic¬
ke är färdig, och kalkbanden hår oeh dåf
rlgot fkilda ifrån våggarne, förlorar det ic¬
ke eller af fitt yttre anfeend®. Dår fins in¬
gen föndrig ruta, inga trafor i fenftren och
ännu mindre några tiggare pungar derifrån
urhängande. Nej — hela hufet med den fri»
och fnygga planen däromkring, fynes båda
något annat än ett Spinhus: en arreft. Uti

t) Speciele öfverkifeendet af Byggnaden var Herr
Rådmannen Jonas Jdderholm updragen , hvara
driftiga omforg fortlkyndade arbetet under en¬
treprenad af Capitain MechanicHS och Köngl»
Slotts-Byggmåftaren Herr A. U. Kerjlein; få at
oagtadt arbetet hvllade ett år, det dock år 179®
blef fullkomllgen färdigt. Fångarne inflyttades
uti Oftober 1790, och f(5rfta Gud-stjenften för¬
rättades af Spinhus-Predikanten Nils Fr, Trolle
den 1 Januarii 1791,
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Uti nedra våningen äro Kök, Viflhus,

Contor, Magazin, Sjukrum, famr Bonings,
rum for Vacktmåflaren och Porfvacktaren: al.
la rummen vackra, glada och höga. Åfverr-
få ett arbets eller Färigrum af 32 alnars längd
17 alnars bredd och 7 dito högd, med 9 fto.
ra fenfter och 2 kakelugnar. Uti öfra vånin-
gen dr Spinhufers Kyrka, med Läckrare för
Fängarne. Hon år liten; men täck. Predik-
flolen, modern och med ljus färg anftruken ,
har fut timglas, famt Kron. Ljusftake och år
placerad öfver altaret, i fonden af Kyrkan,
mitt emot den flora dörren. Under Predila-
ftolen år .Vacriftugan. Altar taflan, år en får-
deles lycklig copia utaf Hörbergs arbete i St,
Johannis Kyrka, förefiäilande Frdlfarens Då-
pelfe vid Jordan och förfärdigad af den fnål-
la Mälaren Herr Fri/k i Norrköping. Hon
är ikånkr af Spinhus Dire&ionen. Så vål öf¬
ver fom under Läcktaren äro 2:ne dÔrar. Till
höger om Predikftolen har Sångaren (in Stol.
Defsutom åro de öfrige bänkrummen mot vifs
hyra inredde åt båda könen och fårikilde Clas-
fer af Stadens Invånare. Collegen, utom en
och annan, tillfaller Spinhus-Predikanten året
igenom. Den år icke obetydlig. Norrkö-
pings-Boerne äro altid frikoftige mot Präfter,
fom de älfka.

Kyrkans Inventarium beflår af följande
perfedlar:

I Måfshake och Ikjorta.
q Altardukar.

1 Dy-
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5 Dyn'a af fiden.
1 Kalk med afk och patén af tenn.
2 Ljusftakar med fex armar hvardera.
6 Dito och 24 Lampetter af Mäsfing.
i Bibel och 1 Pfalmbok.
Âfven i den öfra våningen äro 2:ne ar¬

betsrum, 32 alnar i längden 17 i bredden och
io i hôgden, med 10 ft. Hora fenfter och 2
takelugnar i hvardera rummet. Härofver år
ock en ftor vind. På gårdens fidor tvånne
redlköfven och mitt före et högt plank med
port til Sjögården, hvAken har et behagligt
läge och vacker utfickt upfôre Strömmen.
Tomten ikring hus och gård borde vara till¬
räcklig för trägårdar åt Betjeningen; men he¬
la rymden, Begrafningsplatfen inberåknad,ut¬
gör icks et tunneland.

Spinhus-Direftion beftår af en Hallråtts-
Ledamot med tvånne Fabriks-Idkare. Staten
utgôres i öfrigt af Ombudsman, Präft, Me-
dicus, Sångare, Vakt-och Spinmåliare, Hus-
hållerfka och Vaktkarl m). Kongl. Commerce-

Il r Col-

m) Direction har fôr göromilens vidd och nödig ord¬
ning måft öka Staten med en Contors-Skrifvare ock
en Ståderfka.

Directions Ledamöter äro:
Herr Asfesforn Harald Schenbom, ordförande:
- - Bruks-Patron Pehr Gnjlaf Wadjlråm och
- - Fabriqveuren Johaft Augujl hvilk* icke
hafta någon Lön.
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Collegium förordnar både Direåion och Be.
tjening.

Hufet kan beqvämligt rymma i^o Ar.
refianter. Vanliga antalet har fällan gâte öf-
ver 80.

Styrelfsn och Hushållningen vid detta yp.
perliga värket fôrtjena nogare befkrifning.

Då Fången inkommer mottages hennes
döm och pals «). Hon förbjudes vid ftraff
at omtala fitt brott för någon, Främmande
underrättas på tilfrågärt i tyfthet af Vaktmå-
fiarenj men fkulle de vârdsiôft och högljudt
yttra fm nyfikenhet 5 få har han icke eller
lof at gifva någon uplysning därom o), Hon

för-
Den öfriga Staten;

Ombudsman Herr Tabriqvéuren Olof Holm.
Predikant - - Nils Fredric Trolle,

" Medieus - » Richard Boiick.

Wagt och. Spinnmåftäre Anders Enqvijl.
Extra Cont. Skrifvarä Herr Nils Severin.

n) Idår åro ganfkä få karlar eller pojkar förvarad#
uti et mindre rum: det enda, hvareft man får fe
något tecken til fträughet : en på väggen hvilan-
de Carbas, .. J

ô) Hår fy.nes man trö : at en fånge fota blifvit Lag«
ligen Ifraffad för brottet , endaft viftas på detta
ftåiié at arbeta, gagna, förbättras « ja -■> återfö¬
ras fill vårklig kånfla för dygd, chriftendom och
taenfkligheti Den fom tror det, han tror ock rått.
Hår anfeS för ett oförfkåmdt tiitag ; at fedan en
fådan ffiennilka redan ârhillit kelig förfåkran om
Brottets eviga förgåtenhét, någon vågar öka den
olyckliges likvål åtföljande ånger, med dagligt up*
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fårmanas vid ankomften til ftillhet, flit och
beikedlighet, famt ovilkorlig iydnad uti alt
fom befallas. Hon underrättas at kif och trä¬
tor anfes for et bland de ftôrre brotten, hvar-
fi5re hon hårdare flraffas, då hon fturfkt fva-
rar, ån den fom med ovett ofverfallit henne t
och hvarvid hon endaft får klaga. Hon fôr-
bjudes at af alt hvad hon har med fig, hvil-
ket ock genaft i en Bok uptecknas och af
Fångföraren intygas, något utlåna, det må
vara penningar eller kläder; hvarvid hon får
veta: at hon aldrig har någon rått at fôka
det åter, om godvillig betalning fkullebriftap.~)

Slutligen underrättas Arrefianten at ingen
har lof fåga henne et ondtord, aideles ingen
at flå eller illa och vårdslöft handtera henne
pä minfta iätt; utan at hon, fåfom flitig, be-R r 2 fked-

repande dåraf. PS detta ftålle flipper man fåledes
höra en plurapt leende våg-vifare utropa: Hår bor
Idor-konor — hår Barna mörderfkor _ Hår tjuf.
konor och få vidare. Och — hvad kan vål vara
mera omenfkligt ? Nog af: åfkådaren vet at de åro
fångar: at de gått ifrån Dygden och blifvit ftraf-
fade.

f) Oenigheten torde icke gjerna flå at förekommas;
utan genom dylika Lagar, på fådane fiållen. Nog
har det håndt at utgående arreftanter fluppit beta¬
la hvad de fått låna ; men Directionen hgr likvål
omflder godtgjort LångifverCkan; emedan det an¬
nars vore omöjligt at hålla de inkommande nakne
mennifkorne fnygga. Det år icke eller obehagligt
at påfa, det, alle förbud oacktade, den ene uflin-
gcn hjelper den andra. Si går det til hår. Icke
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(kedlig och lydig, år fåfåker och fredad hon
bör vara innom denna Borg och har ingen
at fruckta före q). Vidare får hon kånna fit
visfa arbete för hvar dag, huru mycket hon
har i arbetslön, och at hennes ådömde tid
icke beräknas efter år, utan efter hvad arbe¬
te hon kan åftadkomma. Uti arbetsrummen
äro fôrtekningar upfiagne â hvad föda de bö¬
ra få hvarje dag — hvad beklädnad dem
tilkommer — huru mycket de få i arbetslön
och hvad mera för öfverarbete. Denna lön
ftiger för fkyldigt arbete til fyra Ikill. i vec¬
kan och för öfverarbetet i fadan förhöjning,
at flere ofta förtjent 10 a 14 fs. i veckan.

Då nu det ikyldiga arbetet, Lördags ef¬
termiddagen och alla Helgedagar oräknade,
under hvilken tid de böra fköta fig fjelfva,
gå i Kyrkan, famt låfa för Praften, på hela
året jåmt och rätt beräknas til 600 Spinn-
flrång och i proportion för kardning och
fkrubbling och alt arbete däröfver, ger mera
pengar, famt afkortar tiden, år ej underligt
om högfia flit användes r).

Ifrån
få altid i den ftora verlden. _ Bland de lösgå-
ende Spinhus-Hjonen af alla Clasfer ...

j) Hår ftraffas ingen, utom Directions egen befall"
ning. Under 7 års förlopp hafva ej 7 fådane hån-
delfer funnits nödvändiga. ■— Ömma meniklighet !
huru flår det til i våra öfriga Fångelfer? Har ditt
öga dår någonfin blifvit fåradi ? Ditt hjerta håp-
nadt ? Har du dår någon gång fålt en öm tår och
fuckadt ;

r) Förlcdit år utgiflgo härifrån 2 rafiu menniflcor
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Ifrån morgon klock. 4, til afton kl. 10,

gar Spinmåftaren ifrån den ena til den an¬
dra: undervifar och förmanar altid med läm¬
pa och tålamod, aldrig med något våld-in¬
finiment. Bön förrättas morgon och afton på
visfa timmar. Predikanten undervifar uti Chri-
fiendomen, Söndags eftermiddagen och vid
andre lediga ftunder, Hufets Me.iicus ålig¬
ger tilfyn och värd uti alt fom rörer helfan s).
Ombudsmannen tilfer Vårket dagligen och
Direftionens Ledamöter til Ikiftes, böra altid
anteckna deras närvaro, hvarôfver hvarje dag,
då ej betydligt hinder infaller, raport fändes
Directions tjenfigörande Ledamot tilhanda, med
underråttelfe om fjuka och hvad fom förelupit.

Det år ofôrmodadt, at i förfla ögnablic-
ket redan, förlorats det allmänna begreppet
om Spinbus, pä detta Mlle. Man ingår, u-
tan at någon tar betalning för entreen. In¬
gen mifsnöjd mine fynes. Ån mindre begä-
res här något. Man träffar, lhart fagt alla
lika glada, äfven fom arbetande O-

R r 3 I ar-
Den ena hade blott någon gång varit opaTslig: den
andra fångliggande en liten tid. Båda voro döm¬
da til Xo års arbete. Den förra Hutade fit på f
år och 3, den fednare på Ç år och Ç månader;

j) Få allmänna hus borde finnas med få litet antal
fjuklingar, fom hår. Ordfaken år tydlig. Farfo-
ter förekommas. Folket födes icke med fkåmd
och ofund fpis. Hvar och en måfte arbeta efter
förmåga, famt,fåvida möjligt år, i agttaga fnygg»
het och ordning.

0 Detta vänliga utfeendet fordras af d(tn, font cq
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I arbetsrummen år all ting ordentligt och

rent, ïntet fkråile, inga trafor fynas, I et
ocii famma rum befinna {ig 40 menhifkor,
deras fångar, fpinråckar och ôfriga vårktyg;
likväl alt redigt och i {kick u). ~ Vore ej ul¬
len färgad, få ikulle Folket icke hafva fåmre
utfeende än fnygga Stads-pigor, fom trippa
Matmodrens årender til Handelsboden.

Om, olyckligtvis, Latrinerne icke blif-
vit lagde i 2:ne vinklar, fom uti visfa våder-
ikiften föra luften in genom fenftren; få/kul¬
le man hår aitid draga in fri/k anda. Nå¬
gon gäng torde vål desfe Latriner flyttas til
gaflarne. Imidlertid förekommes denna olä¬
genhet, genom behändig rökning hvarannan
timma och genom de dragrör, fom till taket
genom våggarne upgå x).

Vid

ovilkorlig pligt. Vid firaff få de icke begåra nå¬
got. Men i Contoiret ligger en öppen Bok, hvar-
uti antecknas hvad de behaga gifva, fom beföka
Spinhufet. Af desfa medel, förökade af Fabri-
qveurernes visfa gåfvor, få de fjuka bjelp, de torf¬
tiga beklädnad oeh alla fin del, vid de tilfällen,
då deras upmuntvingar pasfa.

ji) Hvar och en har fin kifta under fången och dår-
uti alt. Af likheten fynes icke desfa gömftållen.
Rena fenfter, fria vaggar alleftådes. Så at man

billigt må förundra fig öfverfå mycket arbete, få
mycket Folk på ett ftålle och intet fkråp.

x) Utom högden af rummen, fkulle desfa anftalter
föga bidraga til den fiilka luften. Huru märklig
år icke den på Arbetarenas helfa. Uti gamla Spin¬
hufet dogo tolf mennifkor inom året. Uti detta
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Vid detta vårk felas ännu en byggnad

med badftuga, tvåtthus, bagariluga och brygg¬
hus. Alla desfa gôromâl, jämte dagliga mat-
Jagningsnïmâfte förrättas i köket. Hvem fkul-
le da undra om detta rum vore ofnyggt och
förftugan upfyld med karl och anftaitqr til
desfa dagliga hushålds-ftorvärken? Men dår
ordning finnes, fynas inga brifter, ja man
/kalle under alla desfa gôromâien rått vål
kunna trifvas i detta rummet, om dår icke
rökte in, h vilket mâfle hjelpas med fonfter-
oppning, fom under vintertiden icke faller
fig iärdeles beqvåmligt. Häremot är altid För¬
ftugan fri och frifk. Ett Vifthus finnes ock
här få ordentligt och propert, at den förfia
matmoder fkulle hedras dåraf y\

R r 4 Fân-
har pS 7 års tid af 3 tMl 4 gånger la mycket Folk,
ej flera åtgådt ån 12 perfoner; nåftan ingen af an¬
nat an ålder och obotliga krämpor,

Då Spinhufet byggdes , anfâgs til och med orim¬
ligt at påkofta få höga arrefl-rum. Underftållning
deremot gjordes. Men Högftfaiige Kouicng Gustaf
fvarade t Antingen få höga rum, eller intet Spinhus•

y) Flår gäller intet, at det år godt nog för Spin¬
hufet. Brödet år få godt det kan blifva utaf Norr¬
köpings goda mjöl. Det år välfmakande. God
mjölk och godt dricka upblandas icke. Med et
ord: hår tinnes ingenting, hvarken mjöl, gryn, år-
ter, fill,ftrömming eller kött, fom icke fkulle kun¬
na förtåras af hvem fom hålft. Alt år godt, rent
och fnyggt, få, i anfeende. til maten, fom ljelfva
k&rilen. Detta röjes icke blott vid Qvartalsmön»
ftringenj utan alla dagar och timmar lika.
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Fångarne föras dagligen ut och få den
tjenliga årstiden med enfkildt arbete uppehål¬
la fig på den vackra Sjögården. Planken fom
omgifva den famma åro ej högre, än at de
beqvämt kunde öfverftigas: och lika tydligt
är, at en Vaktkarl icke medhinner få mån¬
gas bevakning, fördelte i flere, fällan tilläffe
rum, famt på gården, Ingen fvårighet tyc¬
kes faledes möta vid et rymnings forllag ; men
det qacktadt, hafva ej flere än 2:ne dylika
tilbud yppadt fig uppâ 7 års tid.

Om, ännu i våra dagar, någon omed-
borgeiig halfftålle ville fråga: Invad fdrdeles
vig1 l*Sêer uti desfa Hufens mer eller mindre
menfkliga vård? Så tarfvas icke ftort mera än
det enkla fvaret: Hdr vårdas Aåenni/kor. Bör
Scholae-gosfon hela Termin fitta på Skambän¬
ken oeh ddrtil dagligen upfiutas, handplag-
gas och härlåggas för några minuters förfe-
elfer? hvar år iden moralen tryckt, fom har
den fmatifka paragraphen? I pedantifka vill-
hjernor, där Schollloftet lucktar båttre, än det
båfia Havana, för den mäft Snusälfkande nå-
fa i hela verlden. Huru många hjertan åter-
ledas med fådan^ jernkedjor til dygden? Få
dra de.

Fordom anfågs hvarje Spinhusfånge fom
en förlorad mennifka, för evigt utefluten från
alt återfående af medborglig agtning och för¬
måner, beroende af en ouplyft underbetje-
nir.gs godtycke. Man må i fanning ryfa vid
alla de fkäilsord och alt det föragt fom he-
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Jj lifstiden åtföljde desfe uflingar. Elden fläc-
fces icke med oJja, Et mifsfedt och flygtigt
hjerta torde fäkraft förbättras genom en alf-
varfam godhet. Lagen bjöd vål ockfà for¬
dom at flraffet' fkufle lända til förbättring.
Menfklighetea fuckade dock ej fällan förgäf-
ves om upråttelfe därunder.' Fördomen råd¬
de. Sä icke nu mera. Uplysningens Fack¬
la år Gud ike lof höjd öfver Fanatismens
dimmiga FJorizont. O! du] flora Vålgörarin-
na! då du förfkönar verlden. Når' dårlkapens
fkråekgifvande Spöken fly undan för dina
Gudomliga ftrålar, måtte de oclctä blänka in
i våra mörka, Sven/ka Arrefter !

Alla de ifrån detta Spinhus utgångne Ar-
reftanter hafva blifvit uti tjenfter och arbeten
mottagne och blifva det altid. Intet ikäl fin¬
nes eller nu mera dåremot. Så icke fordom x,).
Står det nu faft, at med desfe Inrättningar
Lagfliftarens affickter vinnas: flraffet får tje«
na til förbättring och at et antal mennifkor
hjelpas, undervifas, råttas och återföras till
befordran af allmän nytta ; få har man myc-

z) Manne den förborgade Brottflingen âr fâkrare för
Samhållet? Minne den på egna ftyrkan förtröftan-
de mennifkan , ån den fom blifvit upråttad och
varfam? Kan ett genom fin frihet fjelfsvåldigt tjen-
ftehjon >— en vid beqvåmlighet vand arbetare vara
»yttigare ån den, fom genom undervisning, tid och
ett förnuftigt tvång, blifvit lydig, ordentlig, fpar-
tam och flitig ? Skilnnden år icke obetydlig.
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bättringar, desfe värken i allmänhet, de fed-
nare tider vunnit.

At äter Norrköpings Spinhus dr bittre
dn alle andre, det drkdnna både In-och Ut.
Idndjke refande. Hvad göres mera vittna be-
hof ? — Dock likväl —. Hvad kan vara ord-
faken ?

Såfom redan år anfordt; har detta hus
blifvit fednaft bygdt, pâ et fundt och vac¬
kert Italie, omtånkfamt inråttadt och med o-

vanligt "höga rum. Ofver infeendet af detta
vårks {fyrelfe, hushållning och arbete, tilhö-
rer Kongl. Commerce - Collegium, fom ock
derfôre d. 2o Oâob, 1790 utfårdat et Regle¬
mente, få omftåndligt och tydligt i affeende
å Directions allmänna, famt hvarje tjenfte-
mans enikildte ikyldigheter och få noga uti
förordnandet af de minfta omftåndigheter, at
detfamma blott fordrat i vårkfläliigheten lika
noga följas, for at omfider hafva frambragt
et värk, hvilket til hela fm be/kaffenhet, får
tjena til hedrande förefyn, både In-och Ut¬
rikes, vid alla fådana Inrättningar. Den fan-
ningen är oryggeiig: at uplysning, nit och
drift fkola i alla tider värka til befordran af
enlkildt och allmänt väl.

Spinhus- Prddikanter i Norrköping.
Abraham Svensfon, kallade fig förut Kihl-

bom, Murmäftare Son i Linköping, född ib.
1706, .Student i Lund 1728, crdiner. 1737.

Pra-
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Prädikant vid Dylta Svafvel Bruk, förfla Pråft
iår T742, död den ps junii i743-

Petrus Samuel 2|[f, Pdftors Son i Qvil-
lirge, född d. 14 Maji 17ro, Student i Lund
17,'j. Promov. ib. d. 27 Junii 174*. Ordin.
174t. Comm. Ad'unct i Vreta 1742 Spinhus-
Präli här 1745. Paftor i Ovillinge 17Ö0, den
i Maji Froft öfver fin Förfamling 1770, död
den 23 Januarii 1788.

johanties Elice Enholm, Skeppar Son i
Söderköping född 1724 den 2 Januarii, Stu¬
dent i Uplala 1744, i Åbo 1746. Magifter
dårfiådes den 24 Julii I7S4» Ordin. 17^9
den 30 November til Spinhus-Präft, död den
29 November 1766.

Carolus Caroli Callerholm, jSrndragaren
C. Svensfons Son i Norrköping, född därftådes
den 21 Aug. 1720. Student i Upfala 1742.
Ordin. 1772, Huspräft pä Strömsberg i Små¬
land. Comm. Adjunft. i Norrköping 17^3,
ibid. hos Proflen I7ï8, Extra Ordin. Batail¬
lions Pråft vid Uplands Infanterie I7>"8j Ad-
junft och fedan Nådårs-Pråft vid Tyika Kyr¬
kan i Norrköping I7y8. Spinhus-Präft d. 18
Febr, 1767. Paftor och Syfsloman vid Hospi¬
talet i Norrköping den 16 Julii J7Ö7- Paftor
i Dagsberg och Krokek 1777. Död den 12
Jan. 1789.

Carolus Melinsfoni Spinhus-Präft den 2
Aug. 1769, död den 28 Sept. 1769.

Daniel Bencdiäus Eckerman, Rådmans-
Son i Linköping, född därftådes 1735% Stu¬dent
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dent i Upfaia i7fy. Magifter ib. 1764,' den
18 Junii Ordin, 1766. Huspräft hos Riks-Rå-
det Rudenfchöld, Spinhus-Präft den 11 April
377° °ch Paftor vid Stockholms Spinhus d.
2f Sept, 1773, Paftor i Ljung och Fliftad
3777 den 8 Ocdober, Proft —-, Riksdagsman
1789. Kyrkoherde och Proft i Furingftad 1792.

Olaus Petri Tryfen, P. Paftor Son i Borg,
född d. 1 Aug. 1738. Student i Upfaia 17^6,
Mag:r och Präft T767, Spinhus-Pråft i Norr¬
köping 1772, Comm. i Slaka 177% den 4
Ottob. v. Paftor 1791. Död d. 24 Jan. 1794.

Samuel Magni Walborn, Paftors Son i
Hellefiad, född i7r8, Student i Upfaia 1735",
fedan han någon tid fom Student informerat
hederlige måns barn, var han fåfom Bok¬
hållare på Handels-Contoir i Stockholm3 men
âfidofatte därunder icke fine Studier. Seder¬
mera blef han kallad och ordinerad til Bruks¬
predikant vid Marieborgs nya Capell i Oftra
Eneby Sochn d. 11 Maji 1767. Men fedan
detta Capei l efter någre års förlopp blef ö-
delagt, uppehöll han fig i Norrköping och
undervifte ungdom i Chriftendomen, Språken
och Handels-Bokhålleri. Han föreftod och Å-
pollogift-Clasfen i Trivial-Scholan därftådes
någon tid, 1777 den 9 April blef han Spin¬
hus Predikant hårftådes, död den 27 No¬
vember 1778.

Benediéius Neander, född 1748, fadren
Fårfkåfter, Student i Upfaia 1767* Ordinerat
1772. Adjunét på åtikiilige Italien, «Sjpinhus-

Präft
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Pfäft härfiådes den 26 Martii 1780. och Pa-
for vid Stockholms Spinhns d. 3 Martii 1787.

Nicolaus Friedericus Trolle, Regements-
/krifvare Son, född f7fc, Student i Upfala
1776, Ordin, 1779 Adjunå. i Skedvi, och
1783 dito Adjunft. Paftor. i Rifinge. Skol-
mäftare vid Guftafvianike Barnhufet i Norr¬
köping famma år, vice Spinhus Prådikant
178 f och Ordin, dårftädes, 1790.

CAP. XIII.

Om Skepps-Varfven.
uti Stadens Refolutions-Bok finnes et Utflag
af år 1641, den 23Februarii, fom intygar at
virke blifvit huggit på Kronans Skogar och
af Ofverheten fkänkt til Skeppsbyggnaden i
Norrköping. Detta bevifar at Fartyg, redan
den tiden här blifvit förfärdigade. Uti förra
Delen, pag. 91 af detta arbete år anmärkt i
Noten, at Fran/ke Ambasfadeuren C:t d'A-
vaux, år 1634 funnet Staden hafva fit eget
Skeppsvarf, m. m. a). Väl idkade Norrkö¬
pings Invånare långt före denna tiden en be¬
tydlig Salthandel på Spanien och Skeppsfart

pä
<9 Han* arbete år tryckt i 8a> ub Paris, töyé,
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på andra ut-och inrikes orter; men om de
därtill nyttjade Fartygen varit byggde på eget
Hvarf, kan icke få aFdeles iätt bevifas. Men
utan tvifvel måtte de 2ine ftora Skeppen
Tre Kronor och Norrköping kallade, lom
Stadeîl, år 164i" ågde utom flere upräknade,
varit vid det af Franfike Ambasfadsuren Ii
år förutnämde Varfvet förfärdigade b).

Staden har orafider få förköfrat fig, åf-
ven uti denna Riksgagneliga näringsgren, at
den nu kan prunka med Trenne väl anlagde
Skeppshvarf.

Det âldfta och redan något omtalde
Varfvet c) undfick Kongl. Maj:ts och Com-
mercii-Collegii Privilegium d. 2y April 1743.
Ifrån den tiden äro hår byggde, utan Båtar
och Efchalouper, yo fi. f, orre och mindre Far¬
tyg. Bland desfe uptagas 4 Galerer for Kro¬
nans räkning, en Fregatte om 170 fvåra lä-
fler, hvilken i Lisfabon fåldes til Veftindie-
farare och en Jlörre dito, om 3^0 fvåra lä'
fler, fom köptes utaf Preusfiika Ofiindilka
Compagniet i Emden.

Det

l~) Gamla Handlingar förmåla, at Gothldnningarne ra¬
dan uti Konung Inges tid, omkring år loSo, eller
för 7!7 år fedan reft med Handelsfartyg til Norr¬
köpings hamn; men nåmna icke, om Skepp di
byggdes håcftådes.

t) Nu tilkôrigt Grofshandlaren P. G. Wadjlröm för
7-8;delar och Eberjtein & Comp. för l-8:del.
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Det andra Varfvet, anlagdt är 1782$
jj af Bruks-Patron Herr Chriflian Eberflein,
til följe af Högl. Kongl. Commerce-Collegii
Privilegier af d. 7 f. â. hvarpå efter ingån¬
gen förlikning med ägarne til Gamla Warf-
vet, följde. Konungens nådiga ftadfåfielfe af
6. 2 April 1784* Här få inga andre Skepp
repareras an de fom åro ägarne antingen helt
oeh hal lit eller til någon del tilhôrige, men
nye Ikepp få for andres räkning byggas. Det¬
ta Varf har alt fedan fin inråttning på denna
grund, mäft varit fyllofatt med reparationer,
dock äro här åfven för ågarnes räkning bygg¬
de 7 fl. nya Skepp af omkring 700 Lälfers
dragt tilfammans.

Det tredje Varjvet, ej anlades år 1797»
undfeck Högl. Kongl. Commerce-Collegii Pri¬
vilegier den 17 Martii r7Qy och Konungens
fladfäftelfe därå dert 8 Februarii 1796* Dår
bygdes, utom båtar och efchalouper för Varfs-
ägarnes egen räkning, 1796 et Fregatt-lkepp
om i4ofvåra Läller, 1797 et Snau-ikepp om
loo fvåra Läller, och år et Skepp på llapeln
fom i år 1798 blifver färdigt.

XIV.

i) Och nu tilhôrîgt Grofshandlarne Herrar Eberjlein
&z Compagnie.

O Tiihôrigt Grofshandl. Herr JacoS Schottc & Son,
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CAP. XIV.
r

Norrköpings Ström, eller Motala
Altven,

ï-^af fitt utlopp ifrån Sjön Wettem, hvilken
/kiljer Weftergöthland och Småland ifrån O-
flergöthland: flryker genom Sjöarne, Boren,
Norrbyjjôn, Roxen och Glan, förbi Fiikeby
och Himmeifla Lund, fram til Norrköping:
ftörtar fig med åtlkilliga fall genom Staden
från Wefter til Ofter och blandas fiutiigen
iped Bråviken, /) fom år en mynning af
Öfterfjön»

Kongl. Secreterären Palmfkold vill uti fina
hand/krifne Gamlingar om Olîergôthland tro,
at Motala A ikall hafva fit namn af den myc¬
kenhet Ål fom i den famma iffån urminnes
tiden blifvit fångad, fynnerligen vid utlop¬
pet af Wettern vid Motala Qvarnvårk; få
at Motala efter hans mening lärer betvda;

Mot-

-/)Här niå nämnas, at pâ l66o-taIet hittades en guld-
medaille , icke långt ifrån Bråborg, på en ôô uti Brå¬
viken , i en gammal mur, med ftora trån öfvervåxt
och än kallas Attlaborg. På denna médaillé fans
Attila Hunnorum Rex präglad. Vågde 9 lod och
hölt 19 kar. Värderades af Swen Fagg til 27 du-
cater och éo Öre S:mt. Pantfattes år 1674 , den 2?
Sept, af Prsef. £ Norrk. Nils Burenlköld hos Secr. i
Riks-Arch. Er. R. Palmfköld för 70 R:df. Inlöftes
d. 29 Aug. 1677 t'l Kronan för yoo Dal. K:mt och
lefvererad til Sec. Haddorff at förvaras bland fler»
Antiqviteter.
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^fot-ålen. Slika gisfade benämningar af or¬
ter kunna ftundom vara både med och utan
grund.

Stället vid utloppet behåller imedlertid
fit namn, af hvad anledning och när det kan
vara antaget och tror Allmänheten, kanike
med /kål, at här vid Motala är det indrdg-
tigafle Alfijktt i Riket.

Denna Ålfven bief uti Konung Magni
LaduiIs tid, på Riksdagen i Stockholm, är
1282, utom flere andre Strömmar och Âifvar
Kongl. Majtt och Kronan tilllagne. Detta fins
af famma Riksdags-Beflut, med desfe orden î
Then andra Strömmen Wettern, Mot-ala Å
och fedan til Roxen, therifrån nidan til Glan,
frän Glan til Norkepungs Ström, ok i Brå-
ns-jken, ok fedan al Brdwyken uti Havena,Jkall
varda Kronones tnfkylte dgjor, at allet the9
fom i famma jirim hava Qydrnajiadh , fampt
alla bijkeriert Jkole gjöra Kronone thcrajf
rånta.

Samma rättighet njuter Kronan än i dag.
Uti denna Ström à'r ockfå et dråpligt

Laxfijlte) Mesfingsbruket tilhôrigt. Det id¬
kades fordom mot en ålig Ströms afrad til
Kronan g). Af 3000 Dahr K;mt, hvilkeit

S f Sum-

S) Öenna Strömmens utlbpp till Bråviken, fom krö¬
ker fig förbi Mariaeborgs Herregård i öftra Eneby
Sockenj âr ganfka befvârlig för Sjöfarande, både
vid ut-ocb infeglingen, hvartil, fom Tab. II. utvi-
far, från Stadeli til Laftage-platfen Pampus flere
varierande vindar baböfva», Om jag icke bedra-
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Samma vid 1776 års Realifation fördubbla¬
des j få at Laxfiiket af V är kels ågare, Herr
Bruks-Patron Elias Pafch nu begagnas mot en
årlig afgift af 333 Ridr 16 fs?r Specie.

Män tnå icke eller förbigå de mdrkvär*
digheter) föm vidare angå denna NorrköpingsStröm och vil man förft nåmna om dêfs jiad*
ilande i fut lopp, åtminftone hvad trovärdige
Handlingar derom förmäla.

Ar 1291 ftöd Norrköpings Ström uti 3
timmar, at intet vatten var uti åna ok ther
togs fvåra fifk opp K).

År 1316, t f66j 1576,d,30 Jan. i? § 1 flod
han flilla i 3 dygn, lf&4, 1^86 d. ?, 6, 7Dec, flod Norrköpings Ström flilla3 atlt ilätt
intet vatten var i ana ok ther togs fvårä flik
opp. i?89 ftöd ftrömmen flilla i 3 dygn.
iyçfj Advents veckan var en fwåår winter
1 Norkepung, at ingen feck mala vid qwaer-
narne, thå watnet omftder geclc öfver alt>fåfom icke tilförene ikedt är i yo år okån
mera. 1604 d. 12 Dec. flod Strömmen flil¬
la i 2 dagar, då man geck torrikodd öfver.
Man upphittade pä defs botten allehanda här-
lig tygh, fåfom Silflkedarj Koppatkötzlar Och

myc.
ger mig, tror jag mig hafv* hört det projeftét «n
och annan gång yttradt, at med Krigsfolk eller
Dahlkarlar låta grâfva en Canal fråri
Torde fä hånda —> Norrköping» InnérSnare år®
både driftig® och Rike.

ti) Se Ola! Feki och Laurentii Pétri Chrônika, famt
Mesfenii Scondia Illuftrata* P. If: p, 46. '
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mycken fiik upptogs; men den 14 Dec. kom
Jan igen, få at vattnet geck på halfva qvar-
nahjulen och thet var fedan ingen vinter och
leom vid Thomae tiid en blij-vinter med myc¬
ket regn.

1621, den 3*Dec. 1638, 1639, den 21
Od. 1647, dag. i6y6, d. 18 0<ft. 1660,
d. 17) 18 Nov. 1683, d. 3, 4 och <; Jan.
då uti en flor ften, fom flod mitt i Ström¬
men, Norrköpings vapen blef inhugget m. m.
1686, d. I Jan. 1693, d. 27 och 28 Jan.
1704 d. 29 och 30 Nov. 170^, d. 08 Nov.
ett dygn, då mycken fi/k togs. 1706, d. 11
och 12 Dec. ett halftdygn. 1708^. 22 Nov.
i 12 timmar, 1713 d. 27 Dec. ett hälft dygn.
1728, d. 1, 2 och 3 Jan., då fitk togs med
bara händerne mellan ftenarne. 1737, d. II
och 12 Dec. 1745') d. 3 och 4 Dec. 1746,
d. 26, 27 och 28 Dec. 1747, d. 2y Nov.
1748, d. 6 Dec. 17^7 d. 18, 19 Dec. 1759,
d. 8 och 9 Febr. Sedan denna tid har jag
oagtadt noga efterforikning icke funnit någre
anteckningar öfver denne Ströms ftandning
förr ån 1779 den 6 Nov. kl. 1 om morgo¬
nen började Strömen at ftadna för en Nord-
Väft vind med ikarp köld, at vattnet om mor¬
gonen var få afminlkat, få at Folket gingo
torrikedde i Strömmen och uphamtade flik
med hånderne öfver 200 Lisp:d af flörre och
mindre flag : äfven kördes med håftar och vag¬
nar at uphåmta ften. 1780 d. 7 Dec. ftan-
aade Strömmen kl, 9 på förmiddagen och å-

S f 2 ter-
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terkom d. 8 vid middagstiden, 278? den îf
December likaledes i 2:ne dagar, då man gick
torrlkodd i fjelfva Kongsådran till Laäcfilket.
1783 Ifrån d. 22 December till den y April
1784) var hat en beftändig köld af 18 till
ock med 21 grader , med Nordväft vindfom
nåftan uttorkade Strömen, få at qvarnar och
Vattenvärk ej kunde gagnas ock man kunde
fe botten hvar hälft man villéi Den iö Maji
blef förft Glan ren från Is och Bråviken d,
23 dito. 1786 den 13 November vid mid-
natten började Norrköpings Ström med ftark
väftah Vind at afftanna, men om eftermidda¬
gen kotn vattnet i ovanlig höjd tillbakars,
©agtad kölden fortfor, få at den 20 och 21
i famma månad var 2ö grader.

Ordflaken till ett fludant Strömmens fiillä-
flående är egentligen den: at uti Ikarpâ vin¬
trar, då vattnet uppfvallat ifrån botten bland
berg och itenaf, fafom vid Filkeby, J mil
från Staden, få kallad Krafl*is hoplkockas
uti någon trång pasfage , eller mynning, hvar-
igenom vattnet uppdämmes och defs lopp äf-
ftadnar, fom nödvändigt måfte continuera, till
dels den tilftötande mängden af Vattnet, ellet
en blidare väderlek hunnit krosfä och för-
imåJta den hoppackade Kraf-ooh Svallifen.

Till den oupplyfte forntidens fördomaf
hör ockfå den, at merändels af denna Sröm-
mens flående, Spådomsandan blifvit varkfam
hos Vidjkspplige Munkar, Fanatijke Prdjler
oeh annat heligt Jot tokadt Folk3 fom då för-

kun-



Norrköpings Minne, 647
tymnat eflere för Landet oundviklige olyckor,
jafom Ofverhetens dåd, Krig, Hunger, Pejl
n. m. Fanatismens Hiftoria är rik pä fåda-
ne händelfer. Olycklig den, fom dl velat tro,
at Norrköpings Ström fladnat i fitt lopp ge-
nfim naturliga orfaker.

Af Rikstranslatorn, m. rri. Herr Gabr. v»
Block har man en lika fl grundlig, fom full-»
jlåndig afhandling i detta ämne, tryckt 4;to,
1708, i hvilken häri" åfven J'ôker bevifa, at
denna Ström, uti fitt vanliga lopp, i h varje
minut kallar ifrån fig 200,000, (två hundra-
de tufene) tunnor vatten.

Norrköpings Ström har, genom tillfto-
tande åfverflådigt Vår och Höjhatten, vid
flere tillfällen förordfakat betydlig /kada. Uti
ett fvlrlåsligt Manufcript har jag funnit föl¬
jande och kanlke icke få opålitliga anmärk¬
ning: Then få kallade Borgareh&gen hajfwa
Eônderne Nordan till om Stadhen tillika rnedh
Uplands Folket upkajladt emoot en Ju,te Knäpp,
fom medh fitt Folk hade thet lille Slottet Kndp-
pinxborg inne, beldgit funnan fijda om Stoore
Bro, ther ok roar en toall om them holmanont
ullena, fom hleeff bränder genom berget, then
fedan en floor Flood brotopp igen åhret efter
Herrans Jefu byrd thet rjr5Q.de, ok bleeff
thereftir igenhäffin med rijs, jord ak fieen,
men omfider alldeles nedhjkutin.

Ar 1696 jpek vattnet tilkka taed drefis
Ôfver gamla Brons födra ånda, och nedka¬
llade af berget den Hora ften, uti Sfcémgro-

S f 3 pen»
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pen, î hvilken Norrköping vapen, tillika med
huru ofta Strömmen itadnadt, varit uthugget.
Det fäges åfver. at denne ften fordom flått
utom Väfter Tull vid Landsvägen uti Bye.
Bäck med en tecknad Krona ; men medeUl
faflfrufen Is, och en häftig vårflod therifrån
blifvit med ifen förd Strömmen utföre till det
ftälle, ther hanfift ftodupreft ofvan gamla broen.

1703 den 29 September eller Michaeli-
dag *), begyntes vinfem'med mycket fnöganda
och bläll, och continuerade til Jul, och fedan
va-r en fä förikräcklig kjöld, få at de gamle
fäga at hon uti deras tid ej varit få fträng}
ej eller hafva hört någon berätta om en fa.
dan vinter 5 ty många hafva blifvit till döds
frusna på vägarne, och många frufit fig lem-
marne fördärfvade, och varade få ftadigt och
lika ftrång til Söndagen uti Faftan fom var
den 14 Martii 1709, faft dagsmeyan då bör¬
jade tiltaga, varade vintren famt åkeföret til
Vårfrudagen, fom var d. Martii, då kom
et ftort töväder, få at på r4 dagar var all
fnön borta och därefter begynte vattnet för¬
ökas uti Strömmen; men Långfredagen fom
var d. 16 April började vattnet om morgonen
fkära fig öfver uti Dankvartens Trädgård of-
van för Gamle bro, och utföre genom Hinr.
Månsfons Trädgård, men nu Anders Holm
tilhörig, och om qvällen kl. 6 började blif-
va en ftor Fors få at för ån kl. 9 /kar ftröm-
men ut et /könt Stall famt Fähus hos Pet.

We-
•) Af Asfesfor Braads Samlingar.
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"Weftess Enka och grasferade grufveligen, om
inorganen andra dagen eller Pàfkafton flöt på
andre fidan hos Mäfler Hosners çt flört hys
utförs, få det flod på vattnet helt och hållit,
få når fom 2 eiler 3 de underfta hvarfver»
och kom tij Saltångsbroen, hv^refl det flad-
nade mot pålarne dock ingen fkada tilfoga-
de, där den fforka ftrömen bröt det fonder.
Eftermiddagen gingo åtar 3 hus bort för
Petter Wefters, eller en fkön ny bod, en
fluga med nattfluga, och et ftort rnålthas 3
våningar högt, hvilket alt flöt til Saltängs¬
bron, dock blef famma bro fauverad genom
det myckna arbete dår gjordes, i det den
myckna! bråten bortfördes få fort den kom,
och mycken fpö fördes på bron. 3 dag Påfk
flöt åter halfva brygghufet bort, fen började
vattnet at dageiigen minlkas i).

S f 4 ' Åt
i) Följande utur Bilköp A. O. Rhyzelii liråntologin

Tlicslogice - Hijloriça, vill man hår införa, tryckt $
Stockholip I71Ï. Paj- 98 &c,

„År t?o8 om natten mellan d. S ocfi 9 Augyftî
tildrog lig et fafligt åfkedunder med continutrligt
blixtrandfc , defs like mani vårt kåra Fldernesland
fållan fedt hafver, hvilket hår och dår i Landet
mänga Byar antände och eljeft mångftådes ftor flta-
da fôroidfakade. Da hände det i Norrköping, ef.
ter någre trovårdige måna utfago, at under famma
blixt, dunder och ogemena regn, et obekant ijurt
ej aldeles olikt en Bjur eller Båfver, något ftörro
hufvud och nederfta kåken eller kåften litçt långraj
ån den ôfrajganfka fmâôgon, kortare, bakban och
fvants, famt ftråfvare, til fårgen brunacktigt, h*f«
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År 174 ç var en fiark hôflflod, dâ män¬

ga qvarnar ledo betydlig Ikada,
Se-

Tar utur fkyarna med rågnet nedfallit på gatan ,

ej långt ifrån Apotheket. Hvarom Herr GujlafOtta Billberg uti 1709 års Almanack hafver beråttel-
fe infördt och Sakens möjlighet med åtlkilliga ex¬
empel bevift, Men mig blef det af en Studerad
man, Magifter Johan R. fom når detta Ikedde» i
Norrköping villades, hårotn tilfkrifvit, med den
anmärkningen, at en Såmlkmakare dår i Staden,
Jåtit aftonen förut, utllå en tuiina fördårfvad fkål-
fpåck, uti hvilket en Skålkalf Ikal hafva legat,fom af det myckna regnet affköijdes, och fedan
kom til a' 9nf?s och utropas för at vara nedråg?
nåder - - -,,

Genom Skydrag kunde dock en fådan hândelfç
timat, fåfom til exempel, hvad fem Ikedde i Skå¬
ne 1793, då flora trån upprycktes utur jorden och
tillika med hela ftörtfjöar af rågn fördes halfva mi¬
len genom luften. Kan ock hända at Miraklet va¬
rit en Lurendråijare vara med Spåcktunnan.

Atikillig flags filk, utom Lax, fåfom Vimmor,
3d, Abborrar, Gåddor, Mört och Lögor fångas i
ftrömmen , fynnerligen af Mesfingsbruksfolket, fom
på en vifs tid, neml. mellan Våren och Midfom-
maren dårtil åger fårlkildt tilftånd.

At Står-jijk, utom annan fåilfynt hår ofta blifvit
fångad, kan åfven, utur en trovärdig man» egen-
händiga anteckningar anföras.

Ar 172.1, om våren fångades i ftrômmen en St6r-
13 lispunds vigt. Han fönderfkars oeh fål-

des i Commisfarien Ehrenfpetfes gård.
1739 fångades 2:ne Störar i Strömmen, i Maji

månad. Den förta vågde 14 Lisp:d och rar J al¬
nar, 8 tum lång: den fednare 13 Lisp:d.
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Sedan den tiden har val Strömmen na,

gre gånger öfverflödat, med mer och mindre
ivâra påföljder; men för at icke trötta Läfa,
ren med altid vidlyftigt enahanda, anfores flut-
ligen en kort beikrifning på den vårflod, 10m
här timade år 1788.

Siftnämde år d. 20 April började en garw
ika häftig Strömflod, at i ftundligt tiivåxan,
de hota Norrköpings Invånare med en lik^
få fafansvärd, fom känbar förödelfe.

Af Stadens Broar blefvo då 35r>e genom
vattnet omftörtade. Fyra Stenhvalf af Bergs,
bron nedrafade aldeles. Gamla Bron, af gröf.
fta Eke-och furuvirke, öfver ånda kafiades
helt och hållet med ett förfärligt dan och
Holmbron, fom vid Mesfingsbruks Holmarne
var byggd på ftenkiftor, likaledes totalité?
förflörd. Sahdngsbron, dçn enda fom var öf.
rig til communication mellan Stadens, genom

S f y Ström.
1740, uti Julii månad fångade Garfvaren Åcker-

ftrôm en Stör utom fitt hus, fom vågde |é Lisp,
Såldes hos Slagtaren Lindberg,

1743 den 3 April, fåldes en Stör om l6 Lisp.,
af Bönder.

1743, d. to Maji fyntesen ovanligt flor Stör,
St mil ifrån Staden, fom ej kuade fångas.

1746 d. t Maji, fångades en få kallad Tamie£j
ned om Saltångsbron, Han var til allmänt å(kå¬
dan de i Vinfkånken Herr Magnus Ekmans gård,

1771 d. I Jjulii, fångade$ en Stör vid Malm<|
Såteri, ut» Qvillinge Socken, Han v|gde 5" Lisp,
12 mark:r och fâldçs til BorgmiSUren Sven Björk-
nan i Staden.
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Strömmen aflkilde hälfter, kunde med möda
çonferveras, gçnom 2:ne öfveripända cabbel-
linor och andre koftfamma anftalter. En li¬
na, ehuru masfive, affprang likväl genom
framftörtandet af et hus, fom kullkaftades af
floden — oeh hade fäkert denna Bro, äfven
nedrafat ; fa framt icke den andra Linan för¬
matt afhålla den häftigt antågande collosfali-
fka tynggen.

Fprôdelfen vid detta tilfâlle var ganfka
flor. Mesfwgsbruket, med defs många och
koftbara värk, tog en ikada, af nära 20,000
Riksdirs varde, silla Qyarnar, näftan ?offyc-
ken, ledo mer och mindre j måft hvar och en
utur llånd fatt. Et 2-vånings Hus af fen, til-
hörigt Sejlaren, Herr J. F. Hesfe, vid Gamla
Bron beläget, uti h vilket ett Fårgeri och ett
förre Brnnevins Brdnneri, voro inrättade,
omilortades aldeles. Likafå ett annat fort
Brdnneri, anlagdt på en af Mesfingsbruks-»
holmarne, och z:nt; Klädcsfarppar, en Mås-
fingsbrukets och en Änkefru Fabriqveurlkan
Hähl tiihörig, famt ett fort Z vånings hus,
ägdes af Herr Rådman Lundman, upbyggdt
på en klippa i flrömmen, lyfter af grunden
och affeglade med tak och Ikorftenar ned til
Saltängsbroen och mot de dårftädesöfver flröm¬
men fpånde Liner öfveråndakaftades; fämte
en myckenhet af fördämningar, Fijkinrdttnin-
gar och flere koffamma värk, alt i bitar ffjn-
derkrosfadt och med den våldfamma floden
afiöfdfc iXigot, «ça Obetydligt, kunde med

myc-
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jycken möda upbärgas vid Saltängsbron och
Jtrömbråddarne. Under arbetet omkommo ock.
fä beklagligen y.nc Perfoner i firömmert.

Öfiverivämningsn var fä ftark, äfven ned¬
om Saltängsbron, at vattnet upfteg, ända til
ftenfaten af Sjôtallshufet —» och continuera-
de med mer och mindre våldfamma värknin-
gar i hela 3 veckej k).

Min Läfare! Lycklig nog at äga en öm,
medlidande och dygdig kånfla, fkall Da vid
âlkâdandet af denna grymma målning — vid
minnet af denna fafansvårda håndelfe känna
en rysfull fuck genomtrånga ditt hjerta för
dina Likar — ocn med undergifven vörnad
leda din tanke til den Evige Behàçikaren,
fom ryter firaff i dundret, ftormen och llört-
böljan — 1er kring verldarne med Nåd uti
vår-lugnet och gjuter vålfignelfe i regndrop¬
pen och Floden»

Motala-Ström, hyilken i få många afie-
enden bidrager til fägring och fördel fö.r den¬
na Stad, medför en icke obetydlig koffnad
för underhållandet af fem Broar:

i;mo Gamla Broen, förmodeligen dan
äldfta, belägen emellan Våftgjöthe och Knäp-
pingsborgsgatorne, har fördom af Allmogen
blifvit underhållen — den gamla af ovanligt
groft trädvirke, bortftörtades vid 1788 års
vattuflöde, i hvars flålle en Provifionel tråd¬

bro

Ä). Uti Inrike* »Tidningen N:o 37. d. I? Maji 1788.
finnes denna olyckshåndelfe mera omftåndeiig in¬
förd fom hår blef för vidlyftig at uptaga.
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bro med Kongl. Maj;ts Nådiga tilftänd, ge¬
nom framledne Stads -Byggmäftaren Mathelin
år i?8p blef upfôrd.

2tdo Bergs-Broen, ôfver ftrômmen emel¬
lan Kungsgatorne från Väder til Norr åt Sam,
tals-Torget, var fordom af Tråd på Sten ki.
ftor; men blef på Stadens bekoftnad med
fprångd gråften af Dalkarlar, under Tomte
Mats Nilsfons öfverftyrfel åren 1770 - - - til
J77? upförd, och kodar circa 5060 Riksd:r
Specie — den utgör en långd af 270 alnar
om 12 alnars bredd, och innehåller 17 ft.
ftörre Stenhvalf. Strömmens ftarka fart oeh

rundens ojämnhet har gjordt denne Bro min-
re varaktig, hvarföre och fedan den blef

färdig 2me gånger ett hvalf i fonder nedfal¬
lit och ytterft vid 1788 års vattuflod, genom
vattnets ftarka underlkårning famt påftörtat
trådvårke, då 3«ne hvalf nedrafade. Genom
Sten afvifare vid de förbåttrade hvalven, hop,
pas man at hafva förekommit framdeles ftört-
ning. Snart får denne koftfamma Bro ett för¬
höjt utfeende, fedan Magiftraten och Borger-
fkapet beflutit, och redan i värkftällighet fö¬
retagit huggning af Granit eller Gråftens pe¬
lare å ömfe fidor, hvaremellan gutna järn-
ledftänger kommer at ingjutas. •»— En koft,
nad fora calculeras på minft 2000 R:dr.

g:o Saltdngs-Broen, af trådvårke på Sten-
îciftor och pålvärke, emellan Drottningegatan
och Saltängstorget, anlagd och upbygd af All-
KiQgçn iöiA på Hertig Johans bekoftnad;

1 blef



tVerrMpingS Minne. 6f 3

fclef Sr i6fè den af April på norra fidar»
kögtö upförd ât SaltåftgS- Torget; •*— Denrfa
0ro har lika méd de ôfrige undergått fleré
Reparationer och fift efter 1788 års flora vat-
tuflodj då den äfven blef illa fkadad»

4',tö Brixholms eller Gamla Spinhus-
Broen ôfver étt utlopp af dbnna Ström, for¬
dom af Timmer j men år 1797 genom Entrer
prenadeaf Gråflen förStadenS koflnad upbygd.

ytto En mindre Timmer-Bro, vid Svart-
lilke Canalen, emellan Knäppingsborgs klip¬
pan och gatan af famma namn.

Enligit flere höga Refolutiöner tilhör det
hvarje Stadens Innevånare, få innom fom u-
tom Borgerikapet, åt efter Taxering desfe
Broar bygga och underhålla : af hvad anled¬
ning detta blifvit Stadens enfkilte fkyldighet»
har jag icke få noga kunnat få Uplyft.

I forntider har det icke få varit, hvil-
ket af Kongl» Commisfions förordnande den
27 Februarii 1643 flyrkes, då däruti före-
/krifves, at Saltängs-Broten bör af Måsfings-
bruks-ågaren til en utfått del på fôdra fidatt
byggas: Kongl. Refolutiönen af den 24 De¬
cember i6s2 anbe falide j ,, Stadens 2:ne
Broar böra äfven med Allmogens tilhjelp viA
mägt hållas» Refolutiönen af den a Decem¬
ber 1660 t „det Landshôfdingen bör fogeli-
gen fôka förmå Allmogen, at underhjelpa
Staden med desfe Stne Broars vidmagthållan-
de, famt ytterft efter Kongl. Refolutiönen un¬
der den 3 Junii tfïft hvaruti Landshëfdin-

get»
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gen Ehrenkrona anbefalles, at tjenligen före-
ilälla vederbörande Bruksidkare, at antingen
i penningar eiier med virke godvilligt bidra-
ga til underhållande af Saltångs-Bron, fom de
med Sitt Järn nöta; men någre Bro-pennin¬
gar kunde ieke beviljas.

At desfe Broars underhåll medtaga en
betydeiig koftnad är oftridigt. — De förbät¬
tringar fom oftanämde 1788 års vatten Ikada
tilfäiligt vis fôrordfakade, utgör for den Pro-
Vifioneie Gamla Bron - R;dr 664: 8.—
3:ne Bergsbro hvalfven - - 993: 12. 9.
famt Saltångs-Brons reparation 774: 43. §.

tilfammans R:dr 2*432: 16. f.
Utom desfe y Broar, I) underhåller äga¬

ren af Mesfingsbruket, med en/kilt dryg koft¬
nad 3:ne egne Broar; en af Gråften pa öftra
fidan, och 2:ne fambygde Träbroar, Holm-
bröen kallad, på våftra ftdan om detta Bruk.

XV.

f) Staden Norrköping, har til bidragande af en lån¬
ge omtviftad vågs brukbarhet, emellan Gåfigifva-
regårdarne Simanstorp och Malmsås, på egen koftnad
påtagit lig Höyé Bros i ftînd Tittande, fom där¬
efter af Allmogen bör underhållas. _ Redan har
Staden anvåndt mycken koftnad på vågens förbit¬
tring til Simanstorp och nåmcLe Broes fåkra öf-
verfart, men ändamålet har oagtadt flere Kongl-
Refolutioner icke vunnits, at få en beqvåm vig
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Cap. XV.

Om Mesfings-Bruket.
îviesfirigS-Bruket - fotn ock kallas Holmen j
är förft upbygdt af Wilhelm de Befch, l6zj)
Carl de Be/chcS Fader 5 men hant ej til full¬
bordan , förrän genom Louis de Geérs, den
äldres åtgjärd och bekohnad m); År

därifrån åt Södermanland. — Mvad kan vara ord-
faken hirtil ? månne någon förmögen nians enlkilté
interesfe bör kunna hindra vârkltâhigheten af Ko¬
nungens höga Utflag,— eri lå betydlig Stads och
flere Provinfer förenade fördel.

tn) Den tackfamhet, foni vid åtahkan af denne drif.
tige och frikoftige Herres Minne, bör elda hvarje
uplyft Svenlkt hjerta , hoppas jag hos Lâfaren fri-
kalla mig från at hafva begått en onödig vidlyf.
tighetj vid anförandet af någre piinäer, af Råds-
Protocollérne, rörande Louis de Geer, dan äldre.

År 1636, den 17 Febr. Riki-Skattmåftaren Axel
Qxenflfema, Bengtfon berättade, huruvida vàjr kom¬
mit med Louis De Geers räkning. Kammar-Rådet
Conrad Falkenberg hade föreflagit, at man (kulle
taga några Asfssfsres utur Hof-Râtten, at döma
i Saken.

Hvarpå Louis De Geer hafver fvarat:
Viljen J där taget Asfesfores, få dr icke Snieä~

gården långt därifrån ; oeh på det maneret raO
intet hans lägenhet at länge blifva bår i Sverige.
Riks - Drottfen G- Oxenjljcrnd ogillade Kammarrå¬
dets procedurer, rådande men (kulle med difcre-
tion faken drifva, at byarken Louis eller Kronan
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Ai i6?t, in Martii, uprättade han et

Teftamente, i följd hvaraf defs Söner fkulle
be-

fker något FÖr nar. Ty en3ock difcrepancer fin.
-nas r Louis de Geers Räkningar, år likväl intet rå-
deligit åt bsinga honom uti difcontantement, och
cor fe'qventer, hädan utur Riket; i den fladen nian
efjeft kan hafva utaf honom god ùsîîftancè med

"förfträckairigar. Se vidare 'd. 24 och 2.6 Febr»
164^ d. 19 April.
FÖrehades om Freden med Dahnetnark. Riks»

Brottfen Pedher Brahe fade-:

Louis De Geer rådde inan fkulle göra fred, för
än man mera hazarderar, på det icke fiere Intres»
fenfcer inkomma och göra vårket fvårare.

Hvad Crédit Louis de "Geer hade under detta
fcrigét, fes åfven af d. 22 April, dSr Cantzléren,
Grefve Axel Oxenjljerlia begår at få honom ned
till fig i Brömfebro at råd.gÖfa cim Fredshandlin»
gen. ^ I fanning hade ock Louis De Geer för¬
nam fîa delen få vid börjandet, fora flutet af Dan»
fka Freden.

ïbéé d. iö Martii.
Förebådas om flutråknirg med De Geerjka Sterb-

hufèt, fom blifvit godkänd och Cammar-Côllegî-
tom ville rifva upp îgeh.

Riks-Drottfen fade : Han påminner Cg de Hora
tjenfler Louis De Geer gjorde Sverge 1644, bvil¬
ka ej hela Rikét var Capabelt at préftera; m:d
de hvårfmngar ïia'n dl gjorde, och dfe Ett och
tjugu Jkepp han fått up , halp Gud os till en re-
puterlig Fred. Konung Gustaf car«sfcrade qpk
den mannen nog, innan han fick ileka honom
Î Riket.
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behålla Bruket. Men komme det at förfåJ-
jasj'fâ fkulle det framför andre hembjudas
Mommorne.

Bruket fåldes ock 1666 d. 13 Sept, af
Johan De Geer, pä defs famtelige Bröders
vagnar, til Jacob Morama, ledan Rhenfrjerna
kallad, för 40,000 Riksd:r och defs Inven¬
tarium, efter värdering för 12,000 d:o ir.ynt.

Efter Jacob Rhenftjernas död tilfoll Bru¬
ket Sonen, Hofjunkaren Abel RhenJIjerna,
fom var ägare deraf til är 1704, då Kongl.
Maj:ts och Rikfens Ständers Banqve, för gjor¬
de Förlkott tog det i befittning.

Ar 1740 förfälde Banqven hela vårket
til Handelsmännen Coran Spalding och Jo¬
han Elxfon Forfsberg. Efter den förres död
använde den fednare mycken koftnad pä den¬
na dyrbara Inrättning åren 17^0 och I7fr>
bland Ii vilket må nåmnas det vackra ftsntorn,
med gul öfverftryknlng och 3 fl. etager, fomT t ifrån

Men vi gifva altid goda ord når nöden år pl
fårde ; fedan tånker ingen därpå. Och nu mer»
måtte Barnen fvara, fedan Fadren år död, och låk-
ningarne flutne och af Collegium underlkrifne. —
Se d. 8 och 28 April. _ De befrias. — Men vid
Réduction pä l68o-talet blef nytt råfft och Råtta-
reting förråttadt med De Geerlka Arfvingarne,
hviikas mifsödc finnes uptecknadt af den låide och
avbetfamme Bruksherren på Boxholm , Carl Daniel
Burèn, i det få kallade Louis De Geers Minne,
pag. 308. Likvål tåflar den berömvärda De Geer-
fka Famillen ånnu i dag, i anfeende och förmå»
genhet med de fôrfta Familier î Riket.
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ifrån Oftra fidan tned en dubbel porf, ge»
nom fitt hvalf öpnar ingången förbi Vakt-
mäftarens rum til den inbyggda Mesfmgsbruks-
gården. Efter Forfsbergs frånfäile köptes Egen¬
domen af Handelsmannen i Stockholm jean
Hindric Lefebure, utaf Sterbhuiets Curstorer.

Sonen, Bergs-Rådet, Johan Lefebure
fålde det år 1777 til Herr Bruks-Patron Elias
Pafch, fom nu år ägare deraf.

Denna Egendomen beftàr af en vacker
Trådbyggning om 2:ne våningar, l'a m t en dito
mindre om en våning, en Salubod til Lax-
förfäljning, vid ändan af Holmbron, med
flere, en fnygg, vid Strömmen planerad, tråd¬
gård med en vattenkonit och en dylik ned
på gården af metall, hvars vatten, i flare ia-
foner utkaftadt och af folftrâlarne fôrfilfradt,
lemnar en behaglig åfyn.

Fyra Brännhyttor med t6 ugnar, Lålk-
flamp-och Gallmeye-qvarn, Valtsvårket, Skjår-
värket och Tràhytta med dels Glôdghus, La-
tun och Kjåttelilagare Hytta, Hammarfmedja,
Kjettelberederie-och Fingerborgsvärket, höra
åfven hårtil. Utom Bruicsportarne äro 3:ne
Broar, en af ften och 2:ne äf trä, fom Bru¬
ket underhåller. I fednare tider är en Klä-
desvatk och en Barkftamp uppbyggde, Defs-
utom tllhöra Mesfingsbruket ,Rne Mjôlqvar-
nar, Holm, - Dagsberga - och Dahlsqvarnen,
fom drifvas med 16 par fienar, n) famt Lax-

fifket
ii) Fl italien i Riket låra tillvårka få mycket och få

godt mjöl fom i Norrköping.
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jtfket, beläget uti Strömmen, h vårföre i äldre
tider til Kronan betalades uti Strömsafrade
iooo Dal:r S:mt årligen, hvilken afgift vid
Realifation år 1776 fôrduhblades och nu är-
lägges med 333 Riksd:r 16 fs:r Specie o).

Detta Mesfingsbruket tog år 1677 flor
/kada af en häftig vårflod, fom förftörde bå¬
de dammar och broar, famt om Sommaren
derpå af en vådeld, fom aldeles förbrände
en trå-och brånhytta. Icke mindre fkadande
var den brand fom året därpå här urbraft ;
men dock ej at råkna mot den förödelfe fom
år 171g öfvergeck detta värket, då det ge¬
nom den oförgätliga Rylka Mordbranden til¬
lika med hela Staden lades i a/ka.

Är 1788 ruinerades af den minnesvärda
vårfloden både varkfläder, broar och dam¬
mar hårftädes, fom dock nu mera äro i ftånd
fatta.

i

Om Kopparhammaren.

Koppar/lagaren Wallentin Gabhe anlade år
165*4 en Kopparhammare Norr om Strömmen.

T t 2 Se-

#) Mcsfingsbruks-folktt, omkring 100 perfoner til
antalet bo kringftrödde i Staden uti Brukets eg¬
ne hus, hafva århillit den rättigheten at fifka Î
Strömmen med fl kallade fånkhåfvar, dä Vintbar
och Laxöringar mâft vankas» Denna rättigheten
ftråcker Cg endaft ifrån d. I§ Maji til Midfomijta-
ren bvarje år, då efter den tiden til d, 21 Sept.
Laxen fångas.
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Sedan Kongl. Majtt genom Bref af d. 24

Julii 1699 förklarat, at bemälte Hammare
framdeles komme at blifva vid befiånd, fick
han Kongk Bergs-Collegii Privilegium derpå
år 1706.

En annan Kopparhammare upbyggde Råd¬
mannen Petter Wetterberg år 169}-, på födra
fidan om Strömmen, hvilkén ockfå med KongL
Bergs-Collegii Privilégie år förfedd och ftad-
fållad^ fa m ma år d. 2? Maji.

Är 1743 d. 14 Febr. blef den förra Ham-
ttiareit af Vådeld 1 grand förfiörd, hvarefter
han fedan aldrig åter blifvit upbyggd. Den
fednare, liåiiés ännd vid magt öch ågesutafEn-
kefru Rådmanfkån Anna Margareta Eckhojfp).

Järn » Manufaciur eller Spikhammare»
Af t78 y d. 24 Maji med Högl. Kongk

Bergs-Collegii Privilegier for Enkefru Anna
Margareta Eekhojf) är oti förenämde Kop¬
parhammar infåttadi beftåeniåe af 2:ne Ham¬
rar och en HåM med tvenne Smeder och
irenne Lärlingar. Afsfmidet looà 1 <jo Skepp:d

hVar-

p) Desfe vål inråttadé vårk, fâ vil Koppârhartiîiiàrèn
fom Spikfmedjan och en pä. Strömmen nåra belä¬
gen Qvarn, Nöden kallad, famt en väl fournerad
Material gärd, blefvö deri 13 Augufti 1796 tilli¬
ka med tränne närbelågne gårdar genom en olyck¬
lig vådeld til grunden upbrånde; men blefvö åter
fammà höft af ofvannåmde ågarc å nyo upbygde
och ärö i lika nyttig drift.
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J,vartil Stenkol endaif begagnas. — Tilvårk-
ningen beftär i vatten Hamrad Ek och Furu
Spik från 3§ tom til 24 tum. — Âfven fom
under den 7 April t?8f, med rättighet at
fmida Järnplåtar.

Cap, XVL

Om Skenås Skants.,

Denna Skantfen läre? i urminnes tider haf^
va blifvit anlagd på Mölfönås. Ar 1741,
då Fredsbrott gjordes med Ryfsland blef den¬
na Skants å nyo upbyggd till Norrköpings
Förfvar, med Kronans och Stadens bekoftnad
famt tillika med den å norra fidan Bråviken
belägna Såtterfpnda Skants med kanoner be=
ftyckad, Ar 1788 blefvo desfe s:ne förfvars-
orter ånnu båttre i flånd fatte på Stadens egen
bekofinad för at kunna hindra den nyfsnåm-
de Fienden, i fall han nalkats desfa Kulfer,

År 1788 den 18, 19,??, 23 och 2f Au-
gufti voro denna Stadens Vållofl. Magiftrat
famt menige Borgerlkap fammankallade pä
Rådhufet för at öfyerlågga om bålfa fättet tif
denne Stadens förfvar mot en hotande Fien-

T t 2 des
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des invafion; <y) ock. ftadnades i det enhäl¬
liga beflut, at antaga Ofverften och Riddaren
von RoSks projekt och biträde til Skenas och
Sätterholms Skantfars åter uprättande, famt
at låta formera en Redutte vid Hâflrômen.
Såfom biträde och i egenlkap af Auditeuroch Casfa-Fôrvaitare, antogs enhälligt Aufcul-
tanten Lars Persjon Klein, mot vilkor af 24 fs.I dag Traftamente och en -Staden värdig di-fcretion. Med lika drift} fom Borgerlkapetilade at formera om -Sublcribtions Summa til
vårkets bedrifvandande, haftade ock förbe-
iräite Ofverlie til Hållet, där han af Wikbo-
lands Allmoge biträddes i arbetet til den iy
September, då 20 ft. förhyrde Coopvaerdie-Sjömän, en Murare och en Timmerman ankom-
mo, under Coopvaerdie-Capitainen Groths be¬
fäl, at arbetet fortfkynda. Innan OAober månads
Hut fvingade Svenlka Flaggan på Skantfarne.Skenås Skants, var fôrfedd med 16 ft. 18
lispundige Järn-Canoner, 4 ft. i fleur deau
och 12 ftycken i front innom bröftvärnet, 8
Rycken 3 Lispundige Rapport-Canoner i flan-
qverne mot .Landtfidan, fom var omgifven
med en fluttande palifadering och innom den
famma en ftråcka af Spanfka Ryttare. Vid
Såtterholmen åter voro 7 ft. Järn-Canoner pla¬cerade af diverfe Calibrarj dock icke under
18 Lispund. Desfe Skantfar voro förledde

med

q) Se Handlingar rörande Norrköpings Stads För-
fvfÄvårk emot befarat fientligit anfall år 17885
tryckte hos Ad. Fr. Raam, 1789-
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ined 791 Centner finare och gröfre Krut,

Canonkulor, 60 ft. d;o mindre, 140 Car-
drit/k kulor, 42 Cardufcer Skrot, 218 ilycken
Pvlusqvetter, 48.7 Flintor, 998 ft. Musqvett-
kuior, 100 dusfin d:o Patroner, 2:ne nödige
Baraqver, med fängar ocn fångkläder. Vid
Hällrömen hants ej mer ån at upkafta val¬
len och tilreda Spanlka Ryttare. Utom des-
fe anOalter, voro äfven värdkc.far uprefte på
de förnåmfta fiållen uti Skjårgården, fom ge¬
nom antändning fkuile gifva tecken til fien¬
dens ankomft. En fådan var belägen pä
Qvarfebo klint gent mot Skantiarne, fom
dock af brift på bevakning och efter Rapor-
ten ocn en del af Armeens brotflige dagting-
ning i Finland, ramlade öfver ända den H
October, då befålet lemnades til Aufcultan-
ten Kleen. Dermed uphörde Ôfverftens be¬
fattning vid Skantfarne. Til vintervakt var
endafi ofvannåmde, en Conftapel och 3:ne
man. Vid våren 1789 fortfattes arbetet med
all drift; men af en och annan omftändighet
gick det nog långfamt tils defs Contre-Ami-
ralen Landshôfdingen och Commendeureri
Högvälborne Friherre G. F. StrSmfeldt fjelf
behagade den 2 Junii uptråda på Rådhufot
och upmuntrade til arbetets fullbordande,
famt åfven infant fig den 8 derpå följande
vid Skenäs och underfökte Canonernes för¬
ändring af Herr Qfverften Röök, hviika vid
Canonaden demonterade fig fjclfva. Äfven
underföktes och mälfkjöts i närvaro af flere

f t 4 Sta*
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Stadens Innevånare med en Canon, fom af
Kleen var förbättrad, hvilken ms. d 6! fkålp.
Krut j en god Direction ti! Qvarfebo, någotôfver en half mil, öfverfkjöt en 21 fkålp:ds
L: : i i med fin kulform och träffade pâ | qvar-
ter den utfara fläcken. Kulan uptogs af Herr
Segelfömmaren Moberg och ti! Staden upfôr.
des. Den 10 Augufti 1789 aflåmnades Skant-
fen ti! Herr Majoren och Riddaren Wallan-
der, fom med 30 man Artillerifter y Con-
ftapbr och en Styckjunkare den lamma emot.
tog â Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar. Ar
1790 demonterades Skenas Skants; men på
Sätterholmen är alt uti fitt förra fkick; dock
något förfallet. Sätterholmen har alt från
ällfa tiderne varit fôrfedd med et vårdtorn
och omtalas uti Bråvalla Slag.

CAP. XVII.

Om Riksdagar i Norrköping.
Är 1404.

Häiis Riksdag î Norrköping, under Drott¬
ning Margaretas egen höga öfvervaro. Det
markvärdigafte af detta Herramöte är t at

Ring-
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Ringfiadholm och Ringfiad då lades under
Kronan,

Var Riksdag hunlä.des, då Hertig Carl,
fedan Konung Çarl IX, förSverges Konung
förklarades: den bekanta Arfföreningen uprät-
tades och de Ar 1600 i Linköping på Jern-
torget, afliivade Riks-Rådens gods tilföllo
Kronan; hvilka utaf denna ordfaken i Hand¬
lingarne kallas Norrköpings Be/luts Goäsr~).

1769
års Riksdag i Norrköping

I Stockholm föreföllo, d. 12 December
ech följande dagar 1768, få obehageliga up-
träden, at den Gode och mot vift holk, (fom
från urminnes tider altid få begärligt efter-
kraffat Svenlka Regeringstömen) kanfke nog
mycket efterlåtne Konung Adolph Frçqrich,
pä en dag tvänne gånger nedlade .Spiranj
men återtog den efter fem dagar.

Herrar Politici, fom tro lig tänka djupt,
hålla före at desfe hoptrafslade hindelier —
och, fom de kalla det: Aria.ocratijka grdlet
— hufvudfakligen vårkat til detta allmänna
Riksmöte.

Påbudet var dateradt d, 19 December,
1768. I följe håraf fammankommo Rikfens

T t f Stan-

r) Desfe aflifv*de Herrar voro : R, Rîçlen ÇuflafBa>,
ntr, Eric Smärre, Thure Ejclke och Sien Banir.
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Stånder, och Riksdagen öpnades i Norrkö¬
ping den 19 April 1769, fedan Konungen
och den Kongl. Famillen den 16 April från
Marieborg, gj-ort fitt Högtidligt H&ga intåg.
Landt-Marikalk var då - - Gr. Axel von

Ferfen och Talemän Bifkopen P.Filenius, Borg-
rnåiiaren E. Gother, Bonden L. Torhjårnsfon.

Riksdags Predikan hölls den 26 dito i
Stadskyrkan af Biikoppen i Skara, Doclor
Anders H. Forsfenius. Hans ämne var, i an¬
ledning af Texten, 1 Pet. 4: v. 8> En Chri-
Jlen Medborgares (kyldighety at befordra in¬
bördes kärlek.

Riksdagsmän för d.ennå Staden voro:
Handelsman Pehr Wiberg och Loogarfvare-
Aldeimannen Petter Erling.

Correfpondencen med Magiflraten om be¬
redandet til Riksdagen hölls af Stats-Secrete-
raren och Riddaren Baron Ehrencrona. , Til
muntlig öfverlåggning voro på ftållet: öfver-
Intendeaten och Riddaren Baron Adelerants
och "Herr Hof-Intendenten Rehn.

400:de man af Oftgôtha Infanterie in-
commenderades på arbete vid fårfkildte Kro-
nobyggnader.

Garnizon af Gardiet utgjorde 874 man.
Arbetet pâ de publiqve bufens uppbyggande
fortfattes äfven om Sön-och Heigdagarne ifrån
klock. r eftermiddagen til aftonen. Den
Febr. 1769, hngo alla gatorne i Staden fina namn.

Inga Lik fingo begrafvas i.Tylka Kyr-
Uogâràea ujader Riksdagen'} egiedan Tylka

Kyr-
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dyrkan begagnades både ti! Riksfal och Rid¬
darhus s).

De rummen, fom Stadens Invånare förfl
uplåtO til Riksdagsfolkets tjenft heftodo af
1266 Kanarar och 27 ç Salar, fom fedan til-
ôktes med 72 Kamrar och 6 Salar, famt om.
fider ånnu flere r).

3 Febr. ilôtos 3 månaders Contracter för
följande Rum t Û. K.:t,

Stiftet, Ribings och Rosbäcklka går¬
den, fom inreddes til Kongl. Slott *_). 4,foo;

Vvefterbergfka Hute t på Gamla tor.
get för Hans Kongl. Höghet Kronprinfen
Gustaï och Sâckerbruket Gripens hurrurn
för deras Kongl. Högheter Arfpriniarne,
fom i hyra, jämte för den ofriga Hof-
ftaten lteg i a;ne månader til - - 79,4671

Kongl.. Majts Rådkaramare i Svartzi-
fka Stenhufets öfvervaning - 6000.:

Transport — 89967:
Träns.

i) Af den fednare anledningen kallas, Tyfka Torget
flundom oekfâ Riddarhustorget. År 1793 kom
Stadens båttre och uplyftare Invånare ôfverens at
dageligen bårftådes, lika fom i Stockholm, conver.
fera, mellan kl. 12. och 1 vid middagstiden, kvar-
til de lummiga och reguliert planterade trådta grf-
va mycken anledning. Desfe angenäma tidsför¬
driven continuerade omkring et hälft år ; men up.
hörde fedan.

t) Riksdagsmännens Laqvayer och drängar inlogera,
des pä loft oeh vindar, i virkftåder, kjök och ba>
gareftugor.

e) Kongliga Regaliernç förvarades i §.rono-Upbörd«-
Kammaren.
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Dal. K:mt
Transport — 89,967:

Riddarhus Cantzliet, Riddarhus Ar-
chivum, Urlkillnings Deputation och Ex¬
peditions-Deputation i Hallrätts-Rummen,
uti nu varande Bolenika hufet vid tyika
torget ..... töfo:

Riddarhus - Deputation, i Sagerikahufet - - - - ~ 600:
Stats-Defenfions- och Banko-Depu-

tationerne, i Elgftrandika hufet - - 3624:
Secreta Deputation, i Murfchviglkahufet - 576:
Juflitiae Deputation, i Canterberg-ika hufet - 4^0:Handels-och Manufadur Deputation,i Leyonhufika gården - - 600;
Bevillnings-Tull-och Fiikerj- Depu-

tationerne, i Jederholmika gärden l8QO>
Protocolls Deputation, i Ekhofflka

gården *■ ? 440:
För dito, i Weyerinfka gården 1260;
Bergs - Deputation i Liedbeckika

hufet - -
... ^40:Cammar-Öeconomie-och Commerce

Deputatioas Utfkottet, där Judi/ka Sy¬nagogan nu år belägen - - ifoot
För d;o, i Hanfonika gården - 900:För d;o, i Lindftrörnika gården 600:

Transport — 404,607:
Träns-
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Dal. K:mf.

Transport —- 104,607:
För Landt-och Ajömilitiae Deputa¬

tion, ibid. - 720:
Hyrorne för Kongl. Cancellie-Col-

legii Betjenino och Lif-Drabant-Corpfen4248î
Krigs Rådet Adelfvärds 2:ne tomter,

inredde til Stall och Vagnshus a). - 3000;
Hyrespenningar i Norrköping, un¬

der 1709 års Riksdag, enligt accord för
j;ne månader. Summa Dal. K:mt Ii2,f7fi

Kronans omkoftningar på de Publi-
qve Byggnader, fom vid detta tilfålle
upfördes och hår finnes fpecificerade :

Riddarhufets inredande i Tyfka
Kyrkan , * - - - - yooot

Pleni Rummet för Präfte-Ståndet, i
St. Olai Sacriftia - 700:

Rådftugu Salen för Borgarftândet 8901
Landskyrko Sacriftian för Bonde-

flåndet yoot
Secrete Ut/kotts-Rummet, i Alklöf-

Ika Stenhufet - xiyot
Kongi. Stall-och Vagnshus-byggna-

dsrne, pä .Saltängen, genom entrepre-
nade • »»»>. 66,491*

Transport — 74,73 îî
Trans-

*) 1769 <3. i April nedramlede et af Kongl. Stallen,
kl. 11 f. m. ech fkadade mer ocb mindre, t7 ft»
arbetare af Kronans tnanlkap.
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Dal. Krnat.
Transport — 74731:

Furftliga Köket, vid gamla torget >f00:
Tvätthufen för Kongl. och Furftliga

Hofven - 10,800:
Högvakts - eller Corps de Gardes-

Byggnaden,! hörnet vid Râdftugan 10,900:

Summa Dal. K:mr 101,931:
Kronans omkoftningat på Byggna¬der och Hushyror under detta Riksmöte :

Summa Summârum 2X43yo6:

CAP. XVIIL

Ora Norrköpings Hus,
^Norrköpings Hus, fom eck i gamla Hand¬
lingar kallas Norrköpings Gård, kan ej til
fin grundlåggningstid upgifvas. Men at det
redan på I400 talet exifterat, fkal nedanfôre
bevifas. Egendomen, med fina vidftråckta
Silhôrigheter-, har varit difponerad for Sven-
ike Konungahufets räkning» Uti et Stadfi-
jïtlfe-Bref pä Norrköpings Privilegier, af år
1442, namnes Slottet eller Hufet, och Ko¬
nungens Hafthage, fom där undeï legat.

Het-
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Hertig CARt af Södermanland, fedan
Konung Carl IX, då han år i5*94 d. 2 Nov.
jemnade Norrköping, fåfom fyllnad i Brud-
Ratten, tillika med fyra rtåftgråntfande Hä¬
rader, ât fin Syfter Fru Maria Eiifabeth, Fur-
ftinna af Mecklenburg, jc) nämner uttyckli-
gen uti fin Irtmiisfions ikrift, Norrköpings
Hus, med Ladugård, Fijkeri och Qvarnar.

At detta Kongshus varit beläget dår Ty-
flta Kyrkan nu flår, bevifes af famma Kyr¬
kas privilegier, utgifne är 1663. Möjligtvis
torde detta Hufet från början varit byggdfi
af Sten, emedan fjelfva piatfen ånnu i dag
kallas Stenhusbacken 5 åtminflone, hvad gam¬
la Handlingar utvifa, fedan 16yy års brand,
fom ikedde Olofsmåsfodagen, under Schen-
ninge marknad.

Sedan den tiden har ej något Kongshus
här blifvit upbyggdt. Gården med defs min¬
dre ägor blef i Hållet donerad til Ståthålla¬
ren Eric Jâransfon Ulffparre, til Härfåtter
och defs Bröflarfvingar. Efter Ståthållarens
i Calmar, Georg Ulffparre Ericfons död, til-
föll Norrköpings Gård åter Kronan, fom der-
pâ fkänkte honom fåfom Kyrkoplats åt Ty-
Ika Förfamlingen.

Til Låfarens nöje vi I jag anföra något,'
rörande Norrköpings Gårds dgor, inkomflcr,
och utgifter. Altfammans år utdragit af Kam-
mar-Archivi Handlingar.

Går-

«) Förmäld med fit Syfcanabam Hertig Johan af
Ôftergôthland, år 1613.
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Gårdens ägor, vid Norrköping.
Åker: årligt wfåde i SJIra gärde och

vdjlra gärde:
Hvete —« 12 Tunnor -

Korn 30 — Årter 4.

Äng.
Saltängen, âr If93, Hö
Ris-ängen
Stallången -

Kifkaby ången
Hushagen -

Bryxholmen
Äkerhöö
Håradsången

1 Råg 36 —
Summa 82.

130 lafs.
98 ~
38 —

24 —■

76 -
100 —-

23 —

.Summa lafs 8 79 7)-
Som af Bônderneide kringliggande Sock»

ïîèr, uti Fureflada, Tingftada och Styrefiada
med 6Ö4 Dagsverker inbärgat bleff.

Trädgärd 1 *— Humblegârd I.
Rantade, 1593î

Morötter — 4 tynnef.
Kåhll — y dito.
Âppler —- 7 dito.
Paftirnacker 1 § dito.
Humble — 10 mark:r.

Höl¬

jt) År iy64 tlpgifves Hôbergfeln ïôr NotrkôpinS®
Hu* til Ï286.

■ I
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Holmar 2:ne — OS, 1 — Efterôôa —
Bland desfe Ladugårdsholmen, til hvilka ig-,
Jcjeppades Häfter och Boofkap.

Stodhagen och Syltan för Mulébetta.
Sågeqvärner q:ne.
Ncckena Sågaqvdrn, thäruti är tillfågat

Planker, 80 tâlffter, Bräder, 120 tâlffter.
Wifiinge Sågaqvdrn, thäruti är tillfågatt

18 tâlffter Planker, 44 tâlffter Bräåder.
Jlingsfdtters Sågaqvärn ligger uthi Mem-

mings Häredh och bör Lasfe Simafon fvare
thårtill.

Gårdfans Fyfkerii :
Färlkan Fjåliefilk
F. Braxer
F. Sijker ,

F. Gädder . ,

Med Gårdfans fkjöter:
Strômrninger
Lax ,

Neyenögon
Salt Sijk
Torr Sijk
Salt Åål
Torr Åål
Ferik Åål
Ferfk Id

U u

ar 1593.
7 tynner.

. 40 dito.
. fö dito.

8 dito.

8 dito.
1 läft 8 tynner,
§ tynna.
2 dito.

f pund.
3 tynner.
if pund.
11 tynna.
4 tynner.

M?d
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Med vinternoteft på Bråvijken och Ryfs*

vijken.
Fertk Strömming » » 2 tynner, 2§ fj.
Aborter och Mörter » 14 tynner, 3§ fj.
Läker » » ♦ . * 3 fj.
Af Forfsby Alellner och Norieholms A-

lelaner. »

Satt Aål » 4 » i tynnà 3 fj.
Torr Aål » . 2 fkippund.
Med tyfsjor och kattisfor på gårdfans

ägjor ailahända Fjäliafifk » 13 tynner.
Gårdfans Tullqvärnar.

Af Hotmaqvârnene.
Tuilrågmjol » 4 7| ikepîd.
Tullbjuggmjôl t . 1 dito.

Af theni ändra Qvåmenä.
Tutirågmjöl . * 7 ikepîd 3 fpan3 3 fj.
TuJlbjuggmjôl . 4 dito *

Åkett

Tuhneland 4 » a i *4°
Gårdstompter * « Sr.
Haghat .... 2.
Kåählgårdstomptef . . 41»
Ladhutompter » . 17.
Stallgårdstompter, för Hans Fur*

ftiliga, Nådes och Rytternes häflar 12.
Ååbodha Tompt&r . . 34.

Summa Tompter i8y.
Foug-
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Fougthens och Svenners förtäring på Norr¬
köpings gård) året i0o.

Perfoner, 108. Uthi 52 vecker hafFve
förtärt:
Hvetekakor, fiore
Vifpekakar
Herrebröd
Skrâdt Bröd
Fougthebröd
Svännebröd
Herreöll
Fougtheöll
Svenneöll
Embetsoll
Hvetemjöl
Slcrått rågmjöl
O/krätt rågmjöl
Malt »

72.
SO-

3 tynnsr, 1 fj.
10 dito I fj.
4 låfter, 3 t;r.

11 dito, 3| t:r.
9 dito, 5 \ t;r.
ii dito, 1 t;a.

112 dito.
1 dito, 6 § t:a.
6 ?- fpan.
2 /kep;d 4 fpan.
f dito, 8 ik. 3 fj.

18 dito, 7 fp. § fj.
Til matredning.

Hvetemjöl . | fpan.
Olkrått rågmjöl 2 ikep:d, 2 \ fj.
Gryn . . 2 /kep;d 2 fp. 3 § fj

Summa förtärt:

Spannemål
Humble
Smör
Oft .

Grant Salt
Honung

24 laft. 4 fk:p. 3 f fj.
II Ikep;d 1 § lisp:d.
i läft 2 t:r 12 m:r.

16 lisp:d 17 m:r.
4 tynner 1 m:k.
1§ kanna.

U t 2 Köte
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Kött ochFläfk:

Nôtekôtt .

Nötatungor
Nöta ryg ger
Fårekött
Fårerygger.
Elgekött .
Hjortekött
Rååkött
PundtfHfk
Sijdeflåik
Swiinerygger
Gafehaifver
Gåfekrofs
Hônfer

66 Nefafail.
94 &
99 —

S63 kroppar,
S tynner.
1 fall.
a -—

9 —
10 /keppund.
62 fijder.
31 ft.

114

206 ft.
fj-

Summa uthi vigth 70 fktp. 13 lisp.
Egg . . 7fo ft.

9 ttr.

m:k.

Kaål
Korfwer 2 läfter 2f t:a.

Summa uthi vight 16 Ikepprd 9 lisp:d
Salt Fi/k.

Lax . . 14 tynner 10§ lisp.
Neyenögcm . I fj.
Åål , 3 t:r 6 lisptch
Sijk . . is t.r.
Idh • . i ttna.
Torfk 1 « 4 läft. ri ttr I fj»
Gedder . » y J tynna.

Skå-
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Skånefill . . y tynner.'
Strömnaing . . 3 låft. y f tynna._

Summa 12 läfter, i| t;a | lisp;d.
Torr Fiik.

Specke Laxer - *7 ftycken.
A ål . . 18 lisp:d 3 I m:k.
Fintke Gådder . I /kepp. 10 lisprd.
Braxner .■ . 1 fkep. 7 lisp. i8m;r
Aborrer och Mörter y Ikepprd.
Krampefijll . 1 fkepp:d 1 Iisp:d.

Summa 9 Skepp:d 19 lisptd 3 § m:k.
Färfk Filk . 1 läft 7 tynner r fj.
Laxekrofs . 6 tynner.
Laxerumm . I tynna 3 fj.

Til Kongl. Maj:ts fampt med Grefve Ed~
z,ers och theras HoiFolks förtäring udti
3 natter på Norrkepungs Gård, år iyöo.
Hvettekakur, ftore . 9 ftycken.
Hvifpekakur . . 30 —
Sembler , , 80 ——
Herrebröd . , § tynna.
Skratt bröd . . | dito.
Svånnebröd . . 1 dito.
Herreööl . . r låft 3 t;r.
Fougtheööl . . \ läft.
Smör . . ,4 lisprd 11 m:r,
Färikt Nötakött . 3 Nötafall 3 fj.
Nötaryggen . . 3 fj;r. .

U h 3 Nô*>
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Nötatanger ♦ 2 fj:r.
Färfkt Fârakôtt 13 k rop per.
Fläfk S Usp. 8 m;r.
Gåsfer . . 9 ft.
Hônfer 31 —

Egg 119 —
Korffver I ib
Kalfver I kropp.
Honung , I ftop.
Grant Salt 19 m;r.
Groft .Salt 12 m:r.

«S'ait Lax . 2-| lisp:d.
Strömming , % i'b
Färik Lax x fj.
Torlk I lisp:d.
Fär/k Sijk 1 fj.
Herreljus , 4 lisp:d'3 m;r.
Svenneljus If Iispid.

il Hertog Månfens famt Hertog Frant-
x,ens och till theras effterföljende Hof-
folks förtäring uti 2 nätter.

Hvettekaker . ft.
Sembler . « 60 —

Herrebröd » T fj.
Skråttbröd , 4 tynner.
Herreööl « 1 lärt.
Brunsviken mamma och Kôrfedrank.
Smör 4 J lisp:d.
Oft 9 m:r.
Tort nötakött . , 31 lisptd.

Fårfltt
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Färlkt nötakött
Torket fåraköt

Fårlkt fårakött
FISIk
Gäsfer «

Hön fer
Egg
Salt Lax ,

Torlk
Ferik Sijk
Grant Salt
Groft Salt
Herreljus
Svenneljus

679

? n-
7 Kropper,
vog s L:p.

13 kropper.
lisp, 3 m:r«
ft.

7
7

24

76
4
I

s

1

1

1

lisptd»
fj.
îj-

a

I lisptd.
lisptd.
lisptd.

§ lisptd.
/ ' +

Bland förtäringen vid Norrköpings Gård,
fom af Proviants-Kneckten Eric Knutfons rå-
kenfkaper finnes anförd, uptagas ockfå 3:ne
ftore fdrjke Laxer, fkänkte til Drottningens
Kammartjenare, fom följde then Romerjke
Legathenom ifrån Linköping til Stegeborg.

Åfven hafver Kammarikrifvaren i W ad-
ftena til gåfvo àrhâllit falt Lax § tunna, falt
Al, 3 lisptd f ma:r., Spijkelaxer m, rn. Lika¬
ledes har Johannes Laqvay, Drottningens Tje-
nare i fit Härberge låtit anarnme fårlke Laxec
m. m.

Summari/ka Innehållet af Laxfilket i Norr-
köping, fom egentligen difponerades af Norr¬
köpings Gård, utgjorde IfÖQt

Gamla Konunx Karit . 2 låft. 10 t:r Lax»
Pååle Karit . . 4 låft. 1 tunna.

U u 4 Of-
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vi y vi iiw J VUi It ,

Nye Konunx Karit .

Öfverfte Karit 6 t!r Lax.
2-î läfter.

i 6 "ii.
8 | tynna.

4 tynner.

Apijkelaxer .

Hertogx Karit
Medelkarit
Grindekarit

Drottningx Kari t .

Beckekarit
Karl HoJgerfons Kar half-

3 t:r.
2 t:r.

ï «a-

^ parten
Fru Emerentzie Karit
Af 2 Damme-Lanor

3 tynner.
4 tynner.
i | tynna.♦ ' 2

Af Brovarpit . . | tynna.
Utom hvad Gården^ånhåilit af de få kal¬

lade 7 Syke karin och Ååle-Lanorne, Flufets
Not, Konunx-lotterne i Strômmingahvarpena
och Neyenôgonafiiket.

Ar iy87 gjordes, enligt famma råken-
fkaper y nya Laxekar och 3:ne uti Filkaby,
f Sykekar, i Not, 2 Håfver och 2 Ljuftrer.
Hâfvàrne räntede det året 6o fårlke Laxer.
Matts Kokemäftere har til redllcapens i ftånd-
fättande utlemnat f| lispund Hampa, 12 lis-
pund Bali tvårbrådsfpik och helvråklinger. ^Åfven anföres at Herr Sten Baner år

tillägnet fig haljfparten i Pålckarit ; men
nu, heter det haffwer Kongl. May.t velat be¬
hålla åt fg alltfammans.

Till Laxen haffva Pehr Varulkrijfvere
och Hans 1 alkemakere i Suderkôpung lefif-
wereret 4 tynner falt. Caniken Mäfter Au-
guflinut i Linkepung hafwer lemnat i Dana-
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arif 34 mark, 4 kjortlar. Ett Sylfftop, vog
xxx lohdt. Oxer, gille, r par. Uppredt
fång i. Ett räckebolft. Ett Hofdaboiif. Ett
Topede &c.

Nils Anderfon, Hans Furftliga Nâdes
Befallningsman pà Ulfåfa, fager fig uti ett
rjvitto hafva utaf fin nådige Furftes Sicleerte-
rare, Troman ock Tullenårer i Norrkepunge
Oiaffer Erfon bekommit halfpartan mot Nor-
kepungx hus med 2y tynner Byggningarågh,
24 tynner fpannemåi, fjäilingakött et fkep.
puncl 7 lispund Smör, y lispund Talg &e.

Peder Mattfon Befallningsman infordret
af Kinden och Ydre Håreder, från Johannis tid.

Spannemål . . 370 t:r 4 -* fj.
Gryn . , . 37 § t:a.
Humble ... 59 pund.
Smör ; 4 fr 10 lisp.
Talg . . . t t:r 4 iisptd
Kött och Flälk . 24 Ikep. 2 iitp,
Skoor , . . 2fo par.
Wallmar . ^ . 284 alnar.
Hertig Johan af Oftergöthland qvitterar

823 Dal., fom han ärhåliit af fin Trotjenare
och Tullenärer Oiaffer Ericfon, vid befallning
af fin vrede at denna Summa ej må Tulla-
nåren till befvår påföras, d, 23 Sept. iôiy.
Samma Hertig anbefaller Oiaffer Ericfon at
till Johan Ultoff aflemna (2700) tunner rågh
från Weftanftäng, fom fkulle ut/keppas z,).

U u y yoo
c) En blick på SvcnJTca Skcps-Rederiernes éden inom

Afta århundra-talet torde fôrtjena lkålig upmårk«

a
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500 anbefallas till Hofhâllningen i Norkepung
Och 500 i Stegeborg d. 5 April 1^15.

Johan Utoff qvitterarj denna lefverance
fåledes:

In

famhet, Kongl, Commerce-Collegii beråttelfe un.

der d. 22 Maji 1697 til Konung Carl den XII:te
om Commerce - Sakemes da varande belkaffenhet,
vifar huru Handels-Flottan på 12. a 14 år anfenli-
gen vuxit, få at i Stockholm allena voro 79 ftör-
re «lier monderade Skepp och 150 half-frie, til-
fammans 229, fom til utlåndfk; Seglation plågade
brukas, Rederierne drogo in blott uti Utlåndfke
fragter til 500,000 riksdaler årligen och Båtsmån-
nerne på Copvardie - fartygen voro ôfver 4000.
Tull-inkomfterne våxte på IQ års tid til 19 Tun¬
nor Guld högre, ån d? föregående 10 åren, och
Licenterne från Lif-Eft-och Ingeananland på fam-
nia tid til II Tunnor Guld, alt i Riksdaler be-
råknadt.

Men uuder det nåft derpå följande fafeliga 20-
åriga Kriget hlçf Handels - Flottan få förftdrd, at,
jämlikt Kongl. Commerce - CoUegii under den 10

Maji 1723 aflåtne Spécification, funnos då i hela
Riket ej mer ån loo ftycken Fartyg, nemligen
helfrie,

5.5 ftycken ifrån 5° tU 60 jlâfter.
5
6
9
3
1

1

1

2

%

dito - . 60 - .70 »—«

dito - - 70- - 8°
dito . . 80- .90 1—«

d:o . , 90. 100 t—s

d:o . 110

d'«o « m 0 U7
d;o • « » 130
d:o e • œ 133 >-4

d;o ■ • "t 14°

, — j 7, -

låfters drågt.
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In kréfft disfes Zettels hekennc ich Ja~
han Utoff dafs ich van dem Ehrene. und vol-
geachten H:rr Oluff Ericfon vey Jim Fur/f.
Cn. empfängen habe Zwey taufen Siebenhun*
dert t. Raggen.

Ich Sage 2700 t:r raggen,
Afttun JNorrk- 1615" d« 17 Dec.

Johan Utoff,
Ax

4 d:o mindre Ifr. 6 til 10 låfter.

16 d:o - 10 - - 20 _

16 d:o p0 • OJ 0 _ 45 ft. om 1028 lå¬
9 d;o 30- -37 fters drågt.

XOO Fartyg « 1 49841
Hvarmed blotf 90,180 fkeppund Järn kund» ut¬
föras, famt 37,800 tunnor Spannemål och 59,340
tunnor Salt återföra', där likvål år 1721 vid ut-
förflen voro angifnç 260,000 fkeppund Järn, famt
vid införflen ifrån utrikes 157,792 tunnor Spän-
nemil och 61,777 tunnor Salt, ouptagne alla öf-
riga in-och utförfels-varor, fom fordrade et långt
ftörre antal Skepp. Fôrdenfkull fedan vid fiftbe-
rörde års Riksdag med och mot blifvit öfverlagdt,
om icke den Politifke författning borde tagas,
hvarmedeift Frackterne för de flåfte varors förfel
til och ifrån ofs, tillika med affåttnings-vinfterno
borde tilfalla egna Landsmän , i Hållet för det de
tilförne, och utom lagdt hinder deremot, ficulle
falla i Utlândningens händer; få, i förhoppning
om förflagets fullbordan, hade Skepsrederierne in¬
om 17 månader, eller til d. 30 Qftober 1724, med
rybygda Fartyg ôkt dtras antal til 348 flycken,
de flåfte under och ifrån 100 och en del til 300
låfters diågt. I hvilket hånfeende Kongl, Cpm-
oierce-Ccllegium i underdånigt betänkande til Kongl.
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Ar 16r6 åtgick till HofhålJaingen i Norr¬

köping och Stegeborg 33 Oxhôfder Franfkt
vin,

Maj:t genaft upgaf, at Eraktcrne förnåmligaft med
inbemlke Fartyg federmera kunde beftridas. I föl¬
je hvaraf åfyen d. lo November nyfsnâmde år ut¬
färdades det få kallade Produft-Placåtet, eller Kon-
geliga Förbudet för Utlänningar at komma in med
andra in fitt eget Lands Produfber, fotn är 1726
d. 28 Februari! blef få fôrklaradt, at hvarken ut-
lindfka Fartyg Tar lofgifvit fegla under Frackter
Svenlka Stader emellan, eller Svenfka trafiqueran-
oe underfåtare, at med främmande Fartyg hitföra
andra, ån det Landets Produiter, fcm det var
bema ifrån,, vid Confifcation af Skepp och gods.
Enligt fam-ma Collegii afgifne förteckning til 1727
års Riksdag hade Handels - Flottan ftigit til 480
ftycken, och år 1764 voro de 747 dito. - - För
at närmare åaaga lägga, huru anfenligen denna
Rikets Närings-gren fårkofrat fig, famt af hvad
för ftor vigt denfamma är, beledfagas hår en år
1794 tryckt beråttelfe, få lydande : - - - Nåft för
1788 års Krig med Ryfiland infördes utrikes va¬
ror sied Svenfka Fartyg af circa 90,000 låfters
drågtighet, men år 1789 aliénai! til 11,278 lifter,
famt 1790 til 6918 dito: iikafå blefvo Exporterne
med egna fkepp beförgde af circa 90,000 låfters
drågtighet, men år 1789 aliénait om 3876, och
Ï790 om 9639 lifter; däremot både infördes och
utfördes varor vanligen för Kriget genom utlånd-
Ika Fartyg om circa 20,000 låfters drågt, men år
1789 importerades med dem til et belopp af 87.616
lifter, ocb exporterades til et liftetal af 99,279
famt å.r 1790 infördes med utlåndlka Fartyg af
74,398 lifter, och ut-fördes til 70,289 läfters be¬
lopp, gldaat feaf icfeç tannât allöpa uts» bety-
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vin, uttagit af Olaus Holiåndere, utom 2înç
jhmar Rhenfkt vin till vålbyrdig jôns Nil-
{on på Idingftad och 2-:ne Oxhôtder Franfkt
vin, tom ockfä gaffs Peder Mickiifon. —5
De t var den tidendet. ——

Beklddnir.g
Blått Engellkt:

Eric Knutfon, 8 alnar.
Chriftopher Skrifvare, 8 d;o.

Bot.

deliga förlufter f<5r Svcnflca Rcderierne ; hålft fräckt*
vinften för utförda varor plågar ftiga til 300,000
Riksdaler och dårutöfver, men år 1789 allenaft
til 10,289 Riksdaler, och år 1790 til 36,873 d:o.
Rikets Frackt-utgift til utland ningen däremot råk*
ntdes för år 1789 til Riksdaler 244,98a ech år
1790 til Riksdaler 258,45I, dl fåjlan utgift andra
år til utlåndniogen fållan ftigit til 150,000 Riks.
daler. Sveriges Fräckt-förtjenft i Medélhafvet,
fom nåll för Kriget i Slut-balancerna uptogs til
200,000 Riksdalei' årligen, har for hvardera af de
nåmcie Krigs-åren icke kunnat uptagas högre ån til
25,000 Riksdaiar. Oftindifke Compagniets Skepp
vågade ock för ofåkerhet i Nordfjön icke begifva fig
hem, hvarmedelft en påräknad års-vinft af l8o,ooo
Riksdaler förlorades. >— Produdfc-Placatet har fåle.
des tilfkyndat Fäderneslandet en ftörrc Handels.
Flotta dB fom det förr någonfin haft, eller näp¬
peligen kunnat förmoda. Denne Författning ut¬
ropades vid 1765 års Riksdag fåfom högft Ikadelig
i en Parti-fkrift, kallad Kqllan til Rikets vanmagt.
Men en annan afhardling deremot, under titel af
Vattu-prof vid Kdllan til Rikets vanmogt, veder¬
lade få eftertryckcligen den förra, at oaktadt defe
Författare med et omftåndeligt fvar fökte förflck-
ta fin fats, fôrblef Produit. Placatet orubbadt tij
framtida efterlefnad.
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Ëorcbort Chalmos, 8 alnar.
Gunnar Annuttdfon, g alnar.
jôns Undér/kriffwere, 7 alft fvaït Gôtnilk.

Batsmânnir.
Svart Brabanfi:

Jacob Skippere, 8 alnar,
Staffan Pyckjare, 3 ■§ d:o.
Lasfe Olfön , 6 d:ö.
Eric Finne, 6 d:ö.
Mårten Abjörnfcn, 6 d:o.
Eric Andersfon, 6 d:o.
Peder Sigfridfon, 6 d:o.

Svart Göthnifk:
Henrik Kållerfvän-, 6 alnar.
Jacob Redfvån, 6 d:o,
Arfvid Srniid, 7 d:o.

Gbtnifkt Rödtt
Peht Olfon Laxftfkare, 6 alnar.
Oiuff Laxafifkjare, 6 d:o.
Jockim Snickere, y d:o.
Huftru Brigitta, Fataburs huflru, 7 al¬

nar blått Engellkt,
Rôdt Göthnilkt

Karina Asfersdotter, 6 alnar.
Marit Jonsdotter, 6 d:o.
Ingridt Joensdotter, 6 d:o.
Ingeborg Eriksdotter j 6 d:o.
Gertrud Clausdotter, 6 alnar.

rå
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Då rr.art befinnar hvad beklädning, mat

och flere förnödenheter fom åtgått för hår-
varande 108 Perfoner, af högre och mindre
rang, bland h vilket Drabanternas rôde guld-
fmsdde tröjor och fommarkappor icke varit
det minfiaj få är, dä mari tillika genomögnat
desfe med möda hopfamlade uppgifter, lätt
at finna huru koftfam den tidens Hofhållning
varit i Norrköping.

Cap. XX.

Om Invånarnes Seder och Lefnadsfå&t;

Ingen ting lärer med fkäl kunna anfes mera
afventyrligit för en Hifloriefkrifvare, än at
våga en teckning af Samtiden, jag tilflår
at denna öfvertygelfen mången gång afbrutit
mina förfök at författa detta Capitlet. Den
vånfkap och godhet jäg få allmänt af Norr¬
köpings RefpeötiVe Innevånare fått åtnjuta;
gör mig förmodeligen af mången Läfare min¬
dre oväldug anfedd, för at kunna updraga
en träffande målning.

Måtte åtminfione denne min vågfamhet
gifva ett lyckligare Snille anledning, at up-
fôka de fanningar fom min penna icke ägt

nog
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nog Ikiekelighet, at for en vördad allmänhet
framlägga.

Högacktning for Religionen, fnr altifrån
de äidfta tider hårftädes varit allman. Efter
Chrifiendomens antagande, och Alkeby Klo.
fters indragning, hafva Stadens Innevånare
både enfkildt och allm-änt ärkånt Evangeiie
Lära, oagtadt den Påvilka inflytelfen i Ko-
nung Johan den III:s tid och ehuru Staden
var fåfom Lifgeding, den Catholikt finnade
Drottning Christina underlagd.

Fiender och vådeldar hafva fiere gånger
nåflan til ftenhopar åorftört deras Stad och
Tempel a).

Få Städer i Riket torde gifvas dår man
mera allmänt än i Norrköping vifar Guda
Läran och defs föfkunnare en varm och up»
cicktig tiilgifvenhet. En god Prådikant îrûck-
tar dår icke, brift på Åhörare, ehuru fmaken
fi5r det nya underftundom torde låcka Jorden
pä främmande bete.

De lyckliga vårkningar fom Religionens
allmänna öfning«r, på Folkets feder och lyn¬
nen vifar 5 ådagalågges ockfå fynbart.

Det år icke vaniigit i ett kort Samhälle,
at finna få få gröfre brott* varda begångne,
fom Criminal Protocolien här utvifa; dä på
3© år ingen härfiådes undergått dödsfiraff och

at

u) Efter- lé^5" °ch Ï7I9 Staden tvâ'nne gånger
ombygd, och innom y.ae Secler äro 13 Kyrkor
dels ny bygde dfels ock betydeligen förbättrade,
bvaraf de J nu varande fedan X721 åro nybyggde.
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ät mer än"|tdedelar af dem fom lidit kropps,
flraff, hafva varit landsflrykare, hvilka be-
hofvet, vanan och tilfållet freftat til laïïfulla
företag. Hvem undrar om i en Stad fom i~
ger en få flor myckenhet Gefåller, Lärlingar,
Sjömän och Fabriqves-fo!k, och dår få öf-
verflôdig tilgång på nåringsftållen finnes, nå-
gre obetydlige utfväfningar ftundom före-
komma?

Utom Religionens förbättring på det on¬
da männilkjo-lynnet, genom allmånne och en.
fkilte undervisningar; har Samhället åfven hår-
för® at tacka defs flerårigt upmårkfamma P«-
litie och en vårkfam Kåmners-Rått, h vilken
icke onäpfl lemnar äfven de mindre oord¬
ningar, hvartil dryckenlkap och oarter föran¬
leda. Här finnes, fom allmänt i verlden,en
blandning af ondt och godt; men fanningen
/kal vitsorda, at det fednare öfvertråffar det
förra och at Invånarne i alla tider varit och
äro carafleriferade af Gudsfruktan och dygd.

Underfåtlig kärlek och vördnad för Ko¬
nung och Foflerland åro här rådande. Den
Allernådigfte omvårdnad, hvarmed Sverjes Ko¬
nungar, anda ifrån Konung Inge Stenkies-
sonSj Magnus ladulås och Albrechts til
närvarande tid, genom Rättigheter, Förlänin-
gar och Utflager, Staden i allmänhet utvid-

at och upråtthållit; äro de fåkrafie bevis, at
efs Innevånare gjort fig fôrtjente af Ofver-

hetens Nid och denne Samfunds-dygd. Al-
tid Lagarne undergifne, hafva de under de

X x mån-
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många JPoIitifka fiormar fom granfkapens In-
teresfen genom infödde Arilîokrater fämman-
fört, förblifvit Regeringen och Fäderneslan¬
det trogne, och då den allmänna olyckan,
beredt den enlkildta de vådeligafle fölgder,
de rysvärdafte utfickter; hafva få Pertoner
här innom funnits, h vi! ka icke med gemen-
fam åtgård förenat fig til Rikets och Stadens
gemenfamma förfvar: Håndelferne åren 1719
och 1788, förut hårad uptagne, gifva dårpå
oemotfäjeliga bevis. Men hvad kan krafti¬
gare ftyrka detta, än det Höga Vitsord, fom
den Store Kännaren lemnat i öitt Nådiga Bref
af d. 10 September 1788 b),

Vid

b) GUSTAF med Guds Nade Sveriges Go-
thes och Vändes Konung &c. &c. &c.

Vår ynneft och nådiga benägenhet med Gud
AMsmåcklig, Trotnan, Friherre, Contre Amiral,
Landshöfdlnge och Conaneiideur med Stora Kors-
fet af vår Svärds.Orden» Hos ofs hafva ej min¬
dre J, ån deputerad* från Norrköping antnålt hu-
ruledcs flere denne Stadens Innevånare gjort ett
frivilligt Sammanfkott til åter upråttande af Sche-
l)Js och SetterholmS förfallne Skanttär, och at det¬
ta Arbete år 1'nart fulländat, under Ofverfte Roöks
Diredtien, hvarigénom hela denna Skärgården och
Landet kan anfe? bevarat från Caperier. Detta
deras nitifka bemödande, at bidraga till en våld-
fam Fiendes afhållands, uptaga Vi med Hårjla val-
\viljaj och fom Vi bifalle S ädens underdåniga an¬
hålla», at desfe Skantlar må varda förfedde med
få mycket krut, fom til 30 fl. dels 18 dels 12-
Jpundige Canoner kan beböfvas ; få anbefalls VÎ
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Vid sila de tilfålier» fcjm Rikets under-
fåtare gemenfamt âdagalagdt fin underdåniga
rackfamhet och giådje-betyg mot Rikets Of-
verhet; hafva Norrköpings Innevånare inom
fig tåfiat, at icke vara de fifte. Guftafvianfke
Barnhus-Inrättningen förvarar lika långe med
Stadens befiånd, minnet af Gustaf den III:s.
och Drottning Sophia Magdalenas Kröning,
fåfom fin Stiftelfe-dag. Årligen har någon
fattig och dygdig Flicka anledning, at väl-
figna vår nu Regerande Konung- GUSTAF iv
ADOLPHS födelfe, af den Brudfkatt ett Frun¬
timmers Sålllkap altid öfverlemnar på den i:a
November. Flere dylika minnen af under-
fåtlig Trohet och Nit, finnas ånnu gagnelige
jnnorr. denne Stad: och hvem finner icke ett
behagligit drag af detta Samhälles Carafter
dåruti, at oagtadt en betydlig Publiqve koft-
nad, utom en alimån illumination och Fyr¬
verkerier, vid deras Kongl. Majeftäters c) ge-
nomrefa til deras Höga Bilager, man ånnu

X x 2 hvar-

nu vårt Rikes Krigs-Collegium at af närmade för¬
råd låta för Norrköpings Borgerfkap anordna Fem¬
tio Centrer Krut, för hvilket de likväl blifva Kro¬
nan anfvarige lå frimt det ej i förenåmde affikt
fkulle bebÖfva nyttjas. Vi befalle Eder Gud alls-
mågtig nådeligen. Haga d. lo September 1788-

GUSTAF.
G. von Carlfon.

c) Då Konung GUSTAF ADOLPH för förda gån-
gen bår genom förde fîh Gemål, Drottning FRIE-
DERICA DOROTiifiA WILHELMINA don 19
och 20 O&ober 1797.
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hvarken uti Norrköpings Tidningar ellér nå¬
got annat Blad, fedt någon beråttelfe därom»
Det var ett nog: at Deras Kong!. Maj:r i nâ-
digafte Ordalag förklarade Sitt Höga nöje of.
ver det fätt, hvarigenom Staden ådagalade fin
underdåniga pligt och vördnad.

Då Borgerlkapet i alla tider, fedan den-
Re ort vann Stads-Rått, utgjort ftyrkan, har
det ej varit ovår.tadt, at deras lika få häftigt
tiltagande fora förlorande Interesfe, gifvit af-
Vunden och medtåflan anledning til värkfam-
het. Det har fåledes ikiftevis arbetat fig ge¬
nom aftagande och upkomft, icke fållan til
lika fölgder för fine Granfläder. Otvifveiag-
tigt har detta haft fin inflytelfe på Invånar-
nes feder och lefnadsfått5 och den beflällfam-
ma värkfamKet, fom Prelaterne och Höga
Ämbetsmän i forntiden få betydeligen kun¬
nat vifa; har ålladkommit mer och mindre
gynfam vård och anfeende hos Ofverheten.
Desfe tider äro lyckligen förfvUndne! åfven
de, då Partie fmittan härinnom införde mat¬
tande febrar. — Den kånner vift icke Sam¬
hället, des flyrelfe-Lagar ock Medborgerliga
tnedgifvenhet, fom kan påflå at det älfkar
och befordrar tvifligheter c!), det känner fina

plik-

d) Maö kunde framlâggk flére bevis pâ en fôrely-
fande enighet än detta 1 då fråga om fednafte In-
fkrånk»>ing«n af Brånvins tilvårknihgs husbehofoch
falu råttighfet hår innom förekom, afgjordes den,
enlsgit ett ho3 Raam tryckt projcft den 12 Sep¬
tember 1794; få till Regeringens höga néje, at
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ter och vet at vårda fine rättigheter t om nä,
got mifstag kan däruti upletâs mot det rätta
och fanna, fkal anledningen altid, nu fom förr
hafva upkommit frän obehörige inflytelfer,
afvund och fakdrifvares egennyttiga beftäll»
famhet.

Ordning och Säkerhet i ftyreifen inom
det egna Samhållet åro lika få hedrande fom
fôrelyfande. Fâ Städer kunna häruti med
Norrköping jämföras.

Altfedan 1777 åro Stadens Inkomfler fier-
dubbelt ökade, och Stadsmedlen redeligea
vårdade e); hvarigenom flere förut belkrifna
Publiqve byggnader kunnat åftadkommas,
hvilka ockfå betydeligen förhöja denne Stads

X x 3 pry-«

uti Kongl. Förordningen den Çite December fam»
ma Sr, Kongl. Maj:t Nidigft yttrar Sig: En hår
til tjenlig och lämplig grund, hafva vi funnit uti
den af Norrköpings Stads Innevånare vidtagne be»
römliga anftalt, hvilken grund åfven kommer at
tills vidare följas och i agttagas i de öfrige Sti<
derne, utom Stockholm, Carlscrona och Göthe»
borg, famt Bohaslåns Städer, med hvilka förehål*
landet år af olika befkaffenhet.

t) Huru oegennyttigt Stadens Styresmän upfylla
famfunds förtroendet Ikall åfven dåruti vifas. At
Lofl. Borgerfkapets 24 Âldfle åfven fom Lcdamö»
terne uti Sjumans-och Crono Upbördskammaren åc
1777 affade fig och fine efterträdare den Åmbeta
Jord, af åker och ång foro förut varit för deras
Publiqve göremål anflagen. Vållofl. Magiftratena
dåvarande Ledamöter gjorde det åfven för fine-ef»
tertrådate. Arrendet af denne Åttlbetsjord inflytqe
«ti Stadens Sj urnan »kam mare.
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prydeliga utfeende. Någre äro nu under bygg¬
nad. och âtfkillige i för/lag at ytterligare up-
fôras. H vad fåkrare bevis kan finnas på ett
Samfund fom både kånner och värdar fine
pligter, hvilket da det nitällkar for den all¬
manna, altid befordrar den enfkildte nyttan?
Månne Norrköpings Styresmän, och det Folk
fom förflår, att lemna fitt förtroende eût Red¬
lige Medborgare för den allmänna värden,
icke gagna Samhället, fin Samtid och Efter¬
värld ?

Välgörenhet emot behöfvande medlem¬
mar , äfven fom frikoflighet mot fortjente och
ällkade Styresman och Lärare, har ifrån de
åldfta tider intil denna dag, fâfom en kär
hufvudpligt bland Stadens innevånare blifvit
anfedd och bibehållen. Man kan vara fåker
på, at hvarken de förre eller fednare hår li¬
da någon brift. Knapt uphöjer fig behofvets
qvillrande flamma, förrån den genaft mötes
och befvaras med ett ömt deltagande. Det
år ej fällfynt, at finna enfkildt man, fom fträc-
ker fin gifmildhet til livar ock en af desfe
vanlottade: icke öfverdrifvit, om man per
medium tager hvarje Colleöt, fom blott i 3:ne
Kyrkor, ärligen infamlas, antingen för Fattig¬
vården eller Guftafvianfke Barnhufet til 8°
Riksd:r, och hvilken känner väl, eller kan
framlägga i dagen, alla ôfrige florre och fmär-
re barmhårtighets vårk, fom hår vid flere till¬
fållen blifva utôfvadeï

I de
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I de flere förut uti 2:dra delens 7 Capitel
uptagrie, hedrande Inrättningar finnes en om-
ftindelig befkrifning, på den allmänna nytta
Norrköpings Innevånares gemenfamma väl¬
görenhet åftadkommit och underhåller.

Ett gladtoch förekommande lynne år ock-
få ett ibland hufvuddragen i Norrköpings-
Boens förtjenller. Man befvåras icke af at
hos honom finna en butterhet, fom ej fällan
beilägtar hg med fjelfva känflolösheten. Han
tyckes känna fina fördelar: men vill ändock
dårmed icke förringa andras; ty han fôker
förtjenffen i hjertat och gärningar: men vin-
nes defs förtroende, få är det påiiteligit; gif-
ver han hederslöften, dr man läker oraderas
upfyllande. Krypande manerer äro för ho¬
nom affkyvårdaj han fördrager icke fjelfva
fknggan däraf, men han både tager och gif-
ver mer anfländige och meningsfulla höflig-
heter.

Då det år utan alt tvifvelsmåi, at en klok
upfoftran altid bereder Staten nyttige Med¬
borgare , har det, i fynnerhet under fednare
tider-, blifvit Norrköpings Innevånares öma
fak, at grundlägga och upmuntra en fådan.

Denna omtanka utflrdcker fine virknin¬
gar både allmänt och enfkildt. — Redan har
jag uti IX Capitlet af denne fednare del, be-
lkrifvit det utvidgande fom Norrköpings Tri¬
vial Skola och undervisnings vårk vunnit ge¬
nom Nyftrömlke Donationen och Refpefiive
Kyrkorådets uplyfte färanftaltande. Det dyr-

X x 4 bara
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bara Skole - hus fom nu för Stadens räkning
upföres— denanfenliga Bokfamiing en okänd
Borgersman gifvit, för början af ett Skole-
Biblioteqve; Tylka Skolans förändring till ett
Språk och Handels-Seminarium j Guftafvian-
Jke Barnhufets ökande genom Cederlinglke
Gäfvan för 6 behöfvande Barn, och den all¬
männa nytta fom Swartzilke Frifkolan för
So fattige Barn bibringar j vittna härom. O-
nekligit "år det åfven at Pedagogier, både till
ett ftörre antal och nytta, nu än förr, här fin¬
nas 5 men denna i fynnerhet för medeUöte
Barn, fä behöfveliga anftalt, torde dock for¬
dra en ftörre upmuntran och förbättring; och
huru /kulle det kunna förfummas af omtänk-
famme Styresmän , hvilka redan få långt hun¬
nit med de ftörre oaaforgerne för den nytti¬
ga uplysningen!

En fedig och fnåll ungdom af båda kö¬
nen, vittnar om de framfteg fom en förnuff-
tig uppfoftran redan åftadkommit. De för¬
mögnare behöfva nu mera icke med ftor koft-
nad fånda fine Barn utom Samhållet och till
Hufvudftaden, då private undervisningar hår
nâftan i alla yrken med ftörre fördel vinnes.
Långe har man ock hår fedt unga Damer från
andre orter, af börd och förmögenhet, uppe¬
hålla fig i hel Penfion hos flere berömde och
/kickelige Gouvernenter och därifrån de vac-
krafte prof af ungdomens lyckliga tilldaning
utflyta. Med fannjng kan det ikrifvas, at

Norr-
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Norrköping för närvarande häruti äger ett fö¬
reträde ojamnförligt det framfarna.

Uplvsningen iprider åfven här, fitt väl¬
görande i den fmak fom farotiden vid Hög-
Skolarne röjer for vettenfkaper och handaflôg-
der. Theologilke Sällfkapet fortfar at gagna
Förfamiingarne igenom de for/kningar och
tillämpningar fom närvarande Religions Re¬
form årbjuda,

Härftådes är icke fåilfynt, at finna u.t-
fokte Bokfamlingar af värkeligit värde e). Han-
deien, ehuru for närvarande i ftörfla tvång af
det verlds förftörande Frihets-kriget, uphqr

X x ? doclc
e) Konglîg Lif-Medicus Herr Doftor J, P. Wejlringy

åger en koftbar famling af Medicinlke Böcker, etfc
vackert Natural ®eh Mynt-Cabinette. Herr Secre-
teraren Braad, Direfteuren vid Oftindifka Com-
pagnîet Herr Olof Lindahl, och Grefshandlaren
Herr Johan Niclas Lindahl, Samlingar uti Hifto-
rien, Belles Letteres och Oeeonomicn; åfven fora
den fiftnåmde en betydelig Poxtrait-famling af in
och utlindlke Lårde och namnkunnoge Mån. Fram-
ledne Proften Anders Grönbergen har efterlemnat
en utvald Natural Samling i Våxt oeh Sten-Riket,
af få mycket högre vårde fom den i ftere år af
denne uplyfte Naturkånnsren år till det måfta med
egne mödor famlad. Utom desfe finnas i de fletfe
betydligare Borgarehus Hand - Bibliotheqver, af
både vårde och urval, och den arbetfamme Tylka
Reétorn Ulrich, har ett koftbart Bok-förlag till
Förfålgning, utom de tillgångar fom Stadens Bok-
förfåljare har tillgänglige.

Ett af Amateurer förenat Muficalilkt Sållfkap,
föker at genom fri Entré uplifva denna behagliga
Tcttcnlkap, detta olkyldiga tidäfördrif.
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dock ej at mera gagna det allmänna ån defs
Idkare. Fabriqverne drifvas med en näflan
lik'a fvârighet — och Handtvårkerierne, ehu.
rmicke lottlôfe af lika hinder, täfla at upphin.
na den utländlka Ikickeligheten oc/h tillbjuda
köparen väl.arbetade tillvärkningar.

Den allmänna välmågan fynes icke myc¬
ket hafva afjagit —- Reflige Byggnader, fnyg-
ge Boningsrum, och vackra Eqvipager, fom
raéfendeis altid äro betalte, vittna både om
en odlad fmak och en jämnare förmögenhet.

Med en medborgerlig glädje kan man
fccrfåkra: at välmågan icke rötvas af den lä¬
gre Clasfen, eller fucktas af defs tårar5 ty i
allmänhet finnes denna både munter, fnyggocîi utan vårkeliga behof. Man har velat lå¬
ga : at den genom ftrykande Strömmens Hän¬
diga forl, hos Invånarne, fkulie våcka trög¬
het och en phlegmatifk melacholie ; men den¬
na fouppofition är faille5 ty i fanning äro de
Både muntre och artigej de fe gjerna vanner
à fine hus, och äro icke eller tröge vårdar för
Främlingar. Stora måltider utan yppighet,
Inbördes välgångs. fkålaT utan mifsbruk, och
nöjets Språk utan yrfell, vittna hårom gan-
ika ofta.

Om Norrköpings förmögnare Innevånare,
då och då på ett Speftakel och Bi! larde el¬
ler en Asfemblée, efter trågna göromåls up-
hörande, fkulie upoffra några timmar; få får
man och nämna dem til heder, at de icke
feortflöfa tideo uti -- Arbetsrum¬

met
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met lemnas' icke altid ledigt, for desfetilfäl-
lige fmå behofven. Man kan väl icke frikal-.
la" de bemedlade från qfverflödige prydnader,
en RiKsfkadelig graniàt, men finner ockfå in¬
om deras hus, frrygghet, hushållning och en
förtrolig fatnmanlefnad —- Denna dygd bor¬
de vara ett forelyfande, äfven för den arbe¬
tande hopen, ibland bvilken det är mindre
fâlifamt at finna oenighet och förftorelfer: d«
fl'fie aro beklageliga fôlg'der af Bränvinets
mifsbruk. Måtte detta i taland de affkyvår-
dafte öfverflöd och Modren till mångfödande
fel, fnart uphöra och fôrfvinna; få i kal 1 det
Hufliga Lugnet och en bärgelig utkomfi åter¬
bringa allmån vålmåga. — Tidernas dyr¬
het och en klokare omtanka har dock redan
börjat forminfka denne elaka vana hårftädes:
bland bidragande ordfaker hårtil lärer man
få räkna, Handelens och Fabriqvernes bety¬
deliga antal och anfenliga rörelfe, fom med
nog förhöjde arbetslöner gifva anledning till
ett vidftråckt fysfelfåttande : äf.ven fom de
goda författningar fom nu tvinga fjelfva lat-
tingen at förbyta Tiggareflafven i utkomfi osh
anfländig bärgning,

Flere Brifter och Förmoner torde vll
hårinom finnas3 men fvagheter åra ju mänfk-
lighetens gemenfamma lott. Jag anfer mig
nögd, at i denna ofullftåndiga teckning kun¬
nat vifa flere ljufa än mörka fårgor för åfkå-
darens gran&ande öga. Norr-.
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TILLÂGGNING.
Norrköpings Stads Åmbets och Tjen-

ftemân famt Borgerfkap år 1798.
Magiftraten.

Borgmäftaret

Herr Jöns Brunbeck, Magiflrats Ordfö¬
rande, Praefes i Handels och Politie-Divifion.

- - Vacant 0) Prasfesaf Jaftitie Divifiop.
Rådman t

Herr Carl Gottl. Korner, af Juftitie-
Divifion.

- - Carl Palm, af Politie Div.
. - Joh. yl. Kickman, af Juflitie Div.
- - Jean Jac. Weflerberg, af Politie Div.
- - Joh. Lor. Schierling, af Jufi. Div.

•

- - Joh. Sandberg, af Politie Div.
. - Joh. Fr. Brun/ledt, af Juft. Div.
- - Dan. IVeyerin, af Polit. Div. R. af

Wafa Orden.
Y y Herr

a) Tîl Juftitire Borgmâftarè âr nyligen pà underdånigt
fôrflag: Herr Rådman J. A. Rickman, Stads-Fifca.
len R. 0. Rhenjirom famt HåradsMfdingen C. von
Ackern och til Kyrkoherde uti Olai och Jchannis
Fôrfamlingar : Kyrkoherdes vid Norrköpings Ty-
fka Fôrfamling Magifter Johan Lutteman , Profteu
och Kyrkoherden i Konungfund Mag, Johan Schen-
mark och Paftorn vid Domkyrkan i Upfafa Mag t
Ejihr. Sandberg,
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■ - Carl Lundmark, af Poiit. Div. Ex.

Rådman.
. - Abr. Hornjledt, af Juft. Div.
- - Pehr G. Wadfuôm, af Pol, Div. Ex.

Rådman.

Stads-Secreterare, Herr And. IViden,
Stads-Notarie, - - Ad. Becker.
Stads - Fifcal, - * R-O. RehnJlrom.
Notarius PublicuSj- - J. Fr. Brunfiedt,Rådman, -

Stads-Aftuarie, - - Vacant.
Cancelift, - - Lars Fr. Fries.

Stads-Bokhållare, Nils Scherman.
Byggnings-Skrifvare, 01. Dahljh om.
Stads Casfeuf, A. Nyjlrand.
Vàgmâftare, Lars P. \\ ahlfien. Ge-

fchVören,
Upfyningsman i Jårn och Viflualie-vå¬

gen f Nils Scherjlrand.

i Stadsfougde. i Stads Vacktmäftare.
i Execut. Vacktmäftare. I Cancelie Betjent.6 Rådftufvu Betjenter. 2 Kåmners Betjenter.
Ö gumans Kammare Betjenter. i Auftions-
Vacktmâftare. 3 Upfyningsman. 4 Politie-
karlar. ,4 Tornvåcktare. 8 Stads och 4 Ma¬terial - Åkare, 8 Mätare. 5 Packhuskarlar.

6 Järn-
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6 Jarndragare. i Sillvråkare. S Sillpackare.
io Stadsfilkare. 8 Stenlaggare. I Tjärvråkare.

I Stads Sergeant. 2 Corporaler. 2 Cla-
rinett Blåfare. 2 Trumflagare. 20 man Stads-
Soldater. I Profofs. 4 Brandvagts Rotmå-
ftare. 24 man Brand vagt. 12 Stad# Daglö¬
nare. 12 Qvartersmån.

Stadens Medicit

Stads Phyficus, Herr Doflor Chrijf. E-
kenjledt.

- - Chirurg, - - R. Bouch.
- - Bad.are, - - Ch. Marfeldt.
- - - - - - Abr. Butiner.
- - - - - - Schipper.
Apothekare, Herr Nils Nyflrôm.
- - - - - Joh. Möller.

Poflmäflare, Herr A. F. Regnér.
Boktryckare, - - A. F. Raam.
Stads Juiterare, - - Ad. A. Edman.

Tullndrer.

Tulllkrifv. Hr M. Dahljlrom, vid Söder Tull.
- - - L. H. Eklund, vid VMer dito.

» Botv. Nyländer
» - « A, Plan,
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Tull-Upfytiingsman, Hr. P. Carlfröm.
Väcktmäitare vid Stora Sjötullen, And.

Sch:rfrand.
vid Landtullarne) L. Lofgren.

Borgerfkapets Herrar 24 Âldjle b).

Handlande:

H:rr j. Moberg, Ordförande Taleman.
Pehr G. IVadflröm, vice dito, ntnåmd Rådman.
Pct. Jacob Smartz,. Dan. Ebberflein. Hans
Eckhoff. Jch. Aug. Sddf. Carl Gufl, Ahlm.
J. H. Lindqvift. Peter Lindjirom. J. Pet.
Malmgren. Samuel Särbon. And, Rojenius,

Handtvärkare;
Hîrr Cornélius Furchtnich, Taleman. An=

ders Billfen, vice dito. A, A. Diedering,
Göran Lindahl. Er. Boberg. Joh. Nyfirand.
Samuel Weferberg. Elias Gredberg. Olof
Strömvall. Joh. Jdderfiröm. Pår Wernberg.
A. Oferbom. Secreterare Hr. Gufaf Nord'
from. Vacktmäflare, Olof Tornborg.

Han'

h) Hvîlka hvarje 3:dje år af båda Socleteterne til
I-3:djedel ombytas genom Val inom Borgerflcapet
pi 8 Perfoner, af hrilka Magiftraten 6 utnämner.
På allmänna, eller få kallade Wallborgmåsfé Råd-
ftu, ombytas hvårje år alla Borgerlige Samhålls,
fyfïlor»
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Handels. Soçietetens Âldfle och Bifittare:

Ordförande: Herr Jeremla Moberg,Ordin.
Taleman.

Åldftet P, G, Wadfrömj viçe Talemaa»
Prf, j ac. Swartr, Dan, Eberfein.

Bifittare : Herr Hans Eckhoff, Lars Mo-
felius. J. A. Maudry. David Lindgren. Lars
f. Söderberg, Eric Lundmark, Jeremia Häh-
ne. And. Stenholm. Notarie: Gujlaf Nord-
front, Soçietets Bud: Olof Tornberg,

Handels Societetens Ledamöter, 84 Per-
foner, begagna Burfkaps rätt utan någon fe-
paration och äga ett flrfkilt af Konung Gu¬
staf III. liadfäftat Handels-Reglemente för
Norrköpings Stad af d. 22 Martii I77r.
Handtvdrks-Societetcns Äldfie och Bifittare c).

Ordförande: Cornélius Furçhtnich, Ord.
Taleman. _

Åldfte: And. Billfen, vice dito, famt de
öfrige 10 Handtvârks Ledamöter af Sta¬
dens 24 Åldfle.

Bifittare: Anders Sandberg, Bryggar.Ål¬
derman. G, H. Reimers, Logarfvare. Ca: l
Biittner, Klädesfabriqveur. Eric IVelUnius,

Y y 3 Ur-
c) Utom den allmänna Kongl. Skrå-Ordr.ingen åger

denne Societets Ledamöter ett Reglemente til
ordning fig emellan af Höga Landshtiidinge A09*
betet foftftåid den 12 November 179°»
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Urfabriqveur. Notarie Herr Adolph. Becker.
Modetets Bud, La Pierre.

Denne Soeietets Ledamöter beOå af följande
Åmbeten, utmärkte och Slögder, neml.

Guldfmeder y *. Tengjutare 3 *. Kop-
parflagare 3 *. Bakare ti *. Bryggare 14*.
Garfvare 8 *« Sämlkmakare 4 *• Karduans-
makare y *. Gördelmakare 3 *. Klenfme-
der 6 *. Hofflagare 6 *• Knappmakare 4*.
Skomakare 19 *. Skräddare jq *. Slagtare
4 *. Handlkmakare 4 *. Sadelmakare g *,
Hattmakare 6 *. Perukmakare y *. Glas-
mäfiare y *. Byggmåflare 4 *. Mäsfingsla-
gare 2, Målare 6 *. Svarfvare 6 *. Snic¬
kare 9 *. Vagnmakare y *. Repflagare 3 *.
Tunbindare 4 *. Kakelugnsmakare 8 *. Bok¬
bindare y *. Urmakare y. Såckerbagare 3.
Murmåftare 2. Gålbgjutare 2. Körsnärer 3.
Nålmakare 3. Kållarmälfare 2. Trafteurer 7.
Blåckllagare 3. Seilare i. Spanmåls Hand¬
lare 1. Commisfions Handlare i. Kamma-
kare i. Klockgjutare {. Snörmakare r. Borft-
bindare r. Plâtflagare i. Kardmakare 1.
Skorllensfäjare 1. Blockmakare 1. Bildhug¬
gare i.

Fabriques Societettn.
Klådes fabriqver 18. Etofts fabriqver 4,

Silkes rehderie 1. Linvåfnad 2. Cattuns fa¬
brik r. Tröjvafverie 16. Fârgeri io, Bul-

dans
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dans fabrik 1. Såckerbruk 2. Tobaks-Fabrik
2. Snus och Cardus d:o 10. Ofverfkårare
4. Stårkeifcbruk 6. Såpebruk 1. Oljsfla-
geri 1. Spegel fabriqveurer 3. Förgyllare I,
Ebenift 1. Graveur 1. Skedvattens fabr. 2.
Lack fabrik 2. Kort fabrik 1. Tapetmakare
C. Madrasfemakare i, Stolmakare I. En-
gel/k garfverie fabrik 1.

Skepps Rederier 26.
Skepps-Clarerare och Stadsmåklare Hr.

Joln. Dan. Alm.
Navigations Informator och Hamnfogde,

Hr, Pet. Hiller.
Parmätare, J. A. Wendt.
Segelfömmare, Hr, Efaiay Moberg. ■
4 Ordinarie och 2 extra Lotfar.

Skeppar-Societeten, fe p. 504.
Copvardieikeppare 31, Jagtikeppare 12.

Sjömän ifo.
Skydds-Judar 3, famt 60 Perfoner af

Judilka Nationen.
Handtvärks-Fabriks och Skeppare Socie-

teten utgjorde år 1798, 31? Perioner.
Norrköpings Stads Invånares antal vid

1798, 8742 Perfoner.
Y y 4 t Sta-



7©8 Norrköpings Minne.
Stadens Byggnader omkring iSoo Hus och

Taxeringen for år 1798 uti
Tomtfjrk. Husfyik. Borgerlig f:k.

Dahlsqvarteret 70J 40 f 27 £Strandqvarteret 136 î f Xi6| loo/öBergs dito 57— 32 ,96 28/«Norra dito 209/6 144! 1211
48Q y9? 3*3T| 276?

Handlande Borgerfkapets rö¬
relfe fyrkar - - - 169?Handtvärkande d:o - - 1061

Borgerlige fyrkar 275 f
Desfe fyrktal utgjorde Grunden till denallmänna Taxeringen innom Norrköping Stad,efter de för närvarande fafifiälde vården fom

i Noten på p. 526, finnas redan håruti upgifne.
Çomitterade får Brdnvins Bränningens

Reglering och Controll.
Ordförande:

Herr Rådmannen Carl Palm.
Ledamöter :

Herrar: Tullförvaltaren P. Båth. Advo-
cat-Ftfcalen Neländer. Handelsman J. P.Malmgren. Handelsman Pet. Lindftråm. Fa-
briqveuren Eric Boberg. Klockgjutaren BilU
fitn. Notarie Nils Scherman. Upfynings-
man foh. Jfer.

Fol-
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Följande uplysningar rörande Norrköpings
Stad, nyligen drhållne jutur et Sterbhusj
grundade uppa en afeden vitter man,
framledne Herr Axfesforen Chr. Bra ad
egenhändigt antekningar, varda fåfom til*
lägg härvid fogade, för at tjena tilfram¬
tida Hiftorie Skrifvares ordtnteliga up-
tagande.

Genom Söderköpings Brand är 138?, deis
förhärjande af Hatte-Brôderne 139T och
Pantiättning med Skatt och Tull af do.
nung Eric til en Privat man 1719, har
Norrköping tillvuxit på Folk och Näringar.*

1464 Regerade Bilköp Kettill i Q.i«r-
göthland, belade Slott, tog in Ståderne Sö¬
der-Lin-och Norrköping, Skånninge famt
Wadftena och nödgade dem biftå fig med
väpnade Mån.

IÇI7 Biaflked til Borgmäftare och Rdd
famt Menigheten i Norrköping, fom Deras
Fullmågtige fingo med fig hem om Årke.3i-
Ikop Trolle &c. Håruti berömmas de för
den trohet, fom de Honom och Sverjes rika
altid be v i fat.

1643 Löft pack utdrifvas eller lasfas för
kärra, at köra fyllning i nya Staden.

- - Gamla Höfvitsmans Gården, har
varit belägen i Dahls Qvarteret.

1644 Stads-Källaren arrenderades af Alb
Tielman för 2jo Rd:r om året.

X y 1 i5))
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l6çf Utlades Norra Storgatan 4 alnar
och Södra Gatan til 24 alnars bredd, då Ty.
fka Torget på Södra fidan åfven blifvit ut¬
vidgat.

164S Stora Gatan från ny eller Saltångs-
broen til Söder-Tull öpnades efter, Kongl.
Majtts desfein, Aboderne nedtogos nu, fom
flodo vid gatan och Norra Tullen flyttades
mitt for gatan från Vafira eller Bergsbroen.

1649 Magiftraten feck difponera betet på
Ladugårdsholmen famt arrendera Hospitals-
holmen för 12 fs. Borgerfkapet nyttjade SyP
ten till Betesmark.

- - Ahleflad Skog, var belågen på Sö¬
dra fidan vid Staden.

- - Munke Gården, har legat nåraTy-
fka Torget.

1643 inrättades Stadsvagten 24 man.
l6\~7 Gården hvarpå Rådhuiet nu årbygdt,

blef fkånkt af Louis De Geer.
i6ry Hade Staden go Båtsmån medför-

dubblingen.
16y 8 Emedan Påften uphört, indrogs

vagthållningen vid Stadens Tullar.
- - Samma år arrenderades Stads-Käl¬

laren mot iooo Dal.
- - Eric Mattsfon Riksdagsman, åihölt

underhåll 1 Dal. S:mt af örtalet.
_ . Af gamla Böcker ikall finnas, at u-

tanför Norrköpings Stad, legat en Bonde By,
Carlsberg, hviiken fkall vara ödelagd Staden
til utrymme och mulabet, hvilkens rudera än¬nu
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nu /kal vara at fe, och (kall Norrköping
Borgare for fkatt och årlig afgåld famma ä-
gor oklar.drade öfver ifo år begagnat.

16^9 Stadens Borgerfkap om 4 Compag¬
nie^ mönftrade af Claes Kugelheirn. Sam¬
ma Ôfverftes bref af d. 29 September inne¬
håller, at de fom vilja mundera fig till häft,
Ikulle flippa vagthâllningen pâ Johannisborg
och i Skåren; men Borgerfkapet höllo vagt
pä Slottet i krigstider.

1660 Nedbröts Tornet på Stads-Kyrkan.
- - Strömmen utlkar Jord på ömfe fidor

från Filkeby til Drag.
1661 Drottning Christina hitväntades,

och Ikulle med fin Hof-Stat några dagar un¬
derhållas på Stadens bekoftnad,

- - Den 24 Julii tilläts utförfel af 2000
Tunnor Jpannemål.

1663 Dömdes Tjufvar at plickta med
arbete på Johannisborg.

- - Upfördes muren vid Filkar Torget
for Strömmens Ikärning.

- - Konung Cari XI fkänkte Tylka
Kyrkan få mycket Kronan tilhörde af Gamla
Konungs Gården.

- - Skärkarlarne fkulle hindras, at med
fine båtar lägga til Norra fidan om Strömmen
och nedtrampa vallen, utan blifva på den
födra foria förr vanligit varit.

- - Samma år gjordes infamling til Vård¬
tornets byggnad.

Sta-



Stadens înkomfter.

Tolag. Packliaspenîgr. Stampelpenîgr. Vigpenîgr. Tunnpenîgr. Torgpenîgr
^ 170S. 772. 6. 8. 16,13.10. 3. 7.12. 4. 28. 8. 88.10.— 4. 4.12*
| 1709. 916.19.—. 18.28,10. 14. 3.12. 10, 2.21. I7f. IO.18. 6.20.20,
§ 1710. fia. 4.10. 16.24. 6- 8. Ï4, 7, *4- 6. 70.16.— 2. 14.12.

1712, 388. 6. 3. 31. 2.12. 14. i. 4. 7. 4.— ir. 3.12. 2.28. 6.
1713. I82,xg. 1, 36, 6.12. 28.23.12. 7- 8. 4, 26. 4.— 10,12, 8,32

5*.
k

Utur Stenby Kyrkobok,

1617. Råg 10 m:k. Malt m:k, 1 Kanna Vin 3 m:k. 1 lisptd Smör 4
m:k, I li«p:d kött 2 m:k.

1621, Nils Månsfon i Norrköping fåh 3 Kannor Vin fôr I Tunna Råg,
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l?94 Elisabeth Konung Gustaf î. dot*
fer gift med Hertigen af Mekelburg bief för¬
länt med Norrköpings Hus, där Hon kunde
bo, med Bråbo, Memmings och Bankekinds
Härader med all årlig upbörd, fedan inrym¬
des henne Norholms Gård, och årliga Tal»
len och Accifen af Norrköpings Stad.

Attejl om gamla Kongsgarden i Norrköping.
*

Emedan af ofs underteknade begares un-
derråtreife och kund/kap angående den få kal¬
lade Gamla Konungs Gärden, dåreft Tylka
Kyrkan hår i Staden Nonköping år bygd påj
altfå kunna vi icke förvägra, utan fanningen
til ftyrko berätta hvad ofs därom vetterligC
år, at hela den trakten fom kallades Konungs-
Gården, var bel igen ifrån Torget å Våhra,
och flräckte fig intill Hans ExCeii. Kongl. Rå¬
dets Högvälborne Hr. Grefve Pipers Gård i
den öftra ändan j med gammalt Stäckplank om¬
kring, fom var pä fomliga hällen nedfallit,
vid den åndan åt Torget hodo gamla Vånings¬
hus, och på den andre ändan dår den nye
Kyrkoherde Gården år belägen, hod et gam¬
malt Stall, och var famrr.e Tomt intet bre¬
dare, an fom til Kyrkogården famt Pråhegår-
den nu innehsfver, gatorne iupo åfvenledes
få fram fom de nu åro. Hvad den öfr ge
delen vidkommer ifrån allmänna gatan utmed
Kyrkomurert, och neder til Strömen, få har
den altid varit öppen och obebygd, jämväl
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för tiden få far.k och fumpig, at man näp¬
peligen kunde gå där fram, intill defs han
federmera år vorden upfylld, hvilket hårmed
i fanning attelleras och om få påfordras med
Ed kan bekräftas. Norrköping d. 11 0<5io.
ber 1709.
Clas Dahlgren. Joh. Lorentsfon. O. Winter.

15*27. På Weflerâs Riksdag, då om Re¬
ligion och Rikets inkomfter förehades, voro
Ragvald Olfon och Birgill Nilfon Norrköpings
Fullmäcktige. Ifrån denne tid inti! Drottning
Christine Regements början nyttjade Staden
i fitt Sigill allefiaft en yxa, och tros fjelfve
Konungens bild fom förut dåruti ftod, blifvit
vid denna Riksdag, då alt Papifteri aflkaffa-
des, äfven atlagt.

§. 3. Genom Konung Gustav den I.
omvårdnad ilapp Norrköping Afkeby- Klollers
befäl öfver fin Stads-Kyrka, och finnes nu
St. Olof upförd af Biikop Brafk bland de
Kyrkor, fom ailenaft årkånde Konungen för
fin Patron. Af Kyrkomötet i Örebro 15*29
finnes at Bilkopparne åtagit fig et ju i Stå-
derne fåttjas Larde Mån för Kyrko-Pråilerj
hvaraf ma flutas at Norrköpings-boarne åf-
ven öfvat fin rått at kalla, Bilköpen at fö-
reftålla och Konungen at ftadfåfta Paftor vid
St. Olai Kyrka.

Så-



Norrköpings Minne.

Sddes Vrifer i Norrköping vid Thome och
Paulmdsfo- 1 iden.

1691. 1709. 1711»
Dal. Dal, Dal.

Tunna Hvete 8 3° I1
Dito Råg 5 28 8
Dito Kora 6 20 8
Dito Hal; c 4 10 3 24.
Lafs Hårdyallsho
Dito, Starr --- ...

I Tunna Blandkorii ---

I Tunna Årter ...

År 1658 fåldes et par ftörre Oxar för

I7I9
Dal.

3»
28
22

l6
18

1798.
Dal.
102

84
72r
54

! 7a
54
60
96

70 Dâl.
1667
1667

d:o I Tunna Yftad Sill för 24 d:o
d;o I Tunna Spanfkt Salt för 28 d:o«

FORTECKNING
På de fållfyntare 'och nya Lafârterj (Liche-

nes,) forr. Kongf. Lif-Medicus Herr Doc.of
J. P. Wefiring funnit vid och omkring
Norrköping.

De med *' betecknade, årö nya, och hafva ej
förut blifvit belkrefna.

Licli. latebrofus. Achat.
— Oederi. Linn.

calcarcus. l.inn.
— ventofus. Linn*
— haematoma. Ekrh.
— Swartzii. !!!. Wejlr.
— Subcarneus Wejlr.
— Sulphureus. Dichf.

icmadophila. Ehrh.
— vtrnalis. Linn.
— amylaceus. ® Achat.
— immierfus. Web.
— baeomyces. Ehrh.

L. SphseroCephalus. Achar,
rufus. Szoartz.

— grumofus. *. Achar.
— 1 initus. ®, Achar.
— tartareus. Linn.

Svaveolens. * Achar.
Sciupofus. Hoffm.

— gibbofus. DickJ,
... Acbaiit ® Wejlr.
... cinerorufus. Achar.
... Marmoreus. Smartz.
... Corallinus, Linn.

Weftringii. * Achar«



7i6 Norrköpings Minne.
If. Scrobiculatus. Swartz.
v— Sylvatieus. Linn.
— Aräitfus. Linn.

Venofus,
— Saccatus, —

— fluvialis. Szuartz,
— Miniatus, Linn.
— glaber. A char.
••• polyrrhizoä. Wejlr*
... grifeus '■% Wejlr.
— erofus. Web.
•— Mrfutus. Åchar.
— pellitus.
«. Foiiaceus. HjidJ".
— botrytes. Roth.
— bcil iflorus.^n )]Vejlr .Ach.
— cancellatas, Aehar.
--- turbïnatus
— cervicornis» —•

L. "crasfus. Linn.
... cartilagineus. Szuartz.
... luriduS. Szuartz.
... naicrophyllus * Wejlr.
— pulverulentus. Hofftn.
... ainbignus.
... diffufus. ----

-. confperfus. Ehrk,
... parilis. Achar•
... Fahlunenfis. Linn.
... Stygius. —
... crispus.
... nigrefaens, «---
... mufcicola.

Pinaftri. Hoffm.
... Nivalis.
... cucullatus, Liljebl.
... Scopulorum. Retzieg.

pollinarius. * Wejlr.
ligulatus. Aehar.

a) belliflor, år den vackrafre af alla lafvar, funnen
vid Rödmåfan, en af Herr Handelsman J. KtthU
man väl upodlad landtegendom, 5 fjerndels mil
nära Norrköping.

Svenfka LafarternaS fårghalt har den vittberÖmde
Kongl. Lif-Med. Doft. Wejlring underfökt i några år,
hv&rotn redan fex afhandlingar äro tryckta i Vetenfk»
Acad. Handl. och fortfåttning lofvas. I England haf
den namnkunnige Naturforikaren Prefiderten föf
Lifin. iSocieteten, Hr D:r Smith till tackfamt tninne för
D:r Wejlrings arbete hårtned, upnåmndt en ny Ört
Från Söderhafvet , Weftringia rostnariniformis , be*
fkrifven och graverad i Vetenfk. Academ. Handlingar
#797 > 3 ivart»

J>x,
*A- * A*V 4- v



Hàttelfer:

förra Delenî

Pag. 7 î Not. raden 7. ftår Foyft: lås Forft»
8 -- Not. r. 7. Itawe. 1. Pawe.

s. s. -- S. n. r. 9. adfrom. 1. adrosi.
13 -- r. 22. upptäcker. 1. upptäckes.
18 -- Not. r. 12: 1. de fÖrre.
24 -- In märg. lås 1587.
37 -- 22. 1. Konungs.
84 - r. 7. indrogs. 1. indrogos.
85: - Parentefen, fom börjar r. 8- och fiatar med

r. 23, år egenteligen en not, och hade följ-
acktligen ej uppe på fidah bort vara intåge».

86 — r. 19: de förteckningar öfver: 1. förteck¬
ningen &c.

87 -- r. 25 : kôrfiedrank. I. körfedrank,
93 - r. 24: N. B. går bort.

Ï08 — r. 9. De. I: desfe.
H8 — r. 17. rörelfen. 1. rörelfe.
ÏI9 r. 3. räcken. 1. råcken.
126 .. Not. r. 4. hvilka: 1. hvarvid.
I4t -- r. 12. von Broek. 1. von Block,
f. f. — r. 21. för. går aldeles bort.
r43 — t. 19. fvårigbeten. 1. fvårighetef«
Ï49 - r. 19. ötomta. 1. Örtomta.
171 - Not. r. 4. 1789. 1. 1779-
i73 " r. 14. râtvïs. 1. rotvis.
*74 — r. 27. Barnen. 1. Barnens.
160 -- r. i. tillågges} vittnar ock om nenrn för»

ödelfen.
Î63 -- r. 22. grundade. 1. talade.
164 — r. 28- fammandragas. 1. framdragas.
178 - Not. r. 10. finnes. 1, finnas.
232 - r. 9. Cap. XIX. 1. Cap. XIII.
241 -- r. 6. Buren: 1. Bursea.
f. G « r. 22. Durfel: 1. Purel»



Rdttelfe )'.

Pag. 24? ■- v. 12. Rama î. Roma.
300 - r. 4. tillfâttningar, 1. tillägg.

S e cl n ê re Delen:

Pag. 54° r* 2? XIV Seculo; lås XII Seculo.
341 -- II Johannes Mattbix: 1. Hans Mathise,
347-- 19 Handelsmännen: l. Handelsmannen.
348 " I före ! 1* för»
349 -- 29 uppråttadt: 1. Upprättad.
35:2 -- 3 liltvårke: 1. liftvärk.
35-3 -- not. arbetant : 1. arbetad.
367 •- 29 tvånne: 1. Stämma.
369-- 9 Klingfeldts : 1. Klingftedts.
374 2 Courator : 1. Curator.
376-- 8 fôrkcYnmen : 1. förekommen.
377-- 18 betänkte: 1. betänkt.
380-22 bånger: 1. bänga.
387 -- $ Domicaner: 1. Dominicanef.
394 - 14. nåft efter ord. Döpelfe Choret5 bör

vara pundt.
396" 5- Apor al: 1. Apocal.
397 - 14. -- 1. Jonae 2: v. 9.
402 - 18. ordineradt: 1. ordinerad.
403 -- I. en •• går aldeles bort.
f. f. - 9. 1762: 1. 1620.
404 — 6. Sätta nàgre: 1. namnes af *ågre.
40Î -- Noten både orått öcb ôfverflôdigt influten 3

f. f,-- 2ä". Syflones: 1. Syflans.
408 -- If. förbårjande: 1. förhärjade»
f. f. — 2?. blifver: 1. felefvo.
418" H. med : 1. u d.
434- 22. XXXII; 1. XY.
441 - I?. 1. däribland biträdde med Ssnvers &c,
446 • Not. I. 1 år nu.
f. f. — r. 6. 1. Slätte.

447 " I9* '• ban.
Pag.



R\â\tte}fert
f

, f. f. -• 2î. îraan.
56S -» 21. botfkap: 1. feokfkîp.
593 -- i8- huru våra Biblar : 1. huru Biblar.
594 -- Not. Sållfkapet Albo : 1. Sållfkapets Albo»
599-- 6. Artient; 1. Artikel.
f. f. -• §. Noeldifke : 1. Wceldifke.
f. f. -- 13. Mifcellania: 1. MifceManeae.
600 r. 11. Iedenite: 1. Idenditè.
f. f. - 23. Ternis: 1. Tertius.
605 -- 27. ännu blifvit: 1. ännatl blifvit»
623 - 8. Collegii fôrforg.
632 -- 19. Hårläggas : 1. hårluggas.
635 -- 7- I7°°- 1- 1760.
641 - 25- ålig. 1. årlig.
f. f. -- 26. vid litt. g ) år pund taien bôî Vär.aj
643 - 28- frorrlkedd: i. torrlkodd.
650--25- lyfter: 1. lyftades.
687 ■" I0, XX, 1. XIX.
688 •• 7- Evangelie 1, Evangelii.
f. f. .. 20. lorden: 1, Hjorden, ■* \

.



Rdttejfe for Rskbîndcren,'

Plancheras 7 till antalet, inhåftäs efter num-
mer, vid Bokens flut. Dc fällas vid rent papper få,
at de utilagne fynas helt. ©ch hållet; utan a>t öpt<a
Boken. Papperet bör planeras. Det får derigenotn
både båttre varaktighet och anfeende.
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